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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou o comportamento do usuário interno, acadêmicos da graduação 

da área da saúde e alunos de pós-graduação, no processo de busca por informação em 

prontuários físicos (papel), no contexto do arquivo médico da Unidade de Prontuário do 

Hospital Universitário de Sergipe. Para tanto, o Problema que permeou essa pesquisa foi 

definida da seguinte maneira: Quais as principais dificuldades na busca por informação, 

relacionadas as pesquisas realizadas no arquivo de prontuários médico do HU-SE? Logo, o 

objetivo geral deste estudo consistiu em analisar o comportamento do usuário interno, 

acadêmicos da graduação da área da saúde e residentes, no processo de busca da informação 

em prontuários físicos no contexto do arquivo médico da Unidade de prontuário do HU-SE. 

Apresentou-se como objetivos específicos: identificar o perfil do usuário interno do serviço de 

arquivo médico do HU-SE; levantar as necessidades informacionais dos usuários; e, 

apresentar através dos dados levantados às dificuldades informadas pelos usuários na busca 

por informações em prontuários físicos. A metodologia adotada para atingir os objetivos 

propostos neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi feita através de visitas ao espaço físico do Ambulatório do 

HU-SE com aplicação do formulário de pesquisa presencialmente, composto por questões 

orientadoras relacionadas aos objetivos do estudo. O universo da pesquisa era inicialmente 

cinquenta alunos, dos quais obteve-se um resultado aproximado de cinquenta por cento nas 

respostas, ou seja, vinte e cinco questionários respondidos, um quantitativo significativo ao 

observarmos que o período de coleta esteve restrito ao período de recesso acadêmico da 

Universidade Federal de Sergipe. Os resultados dos objetivos desta pesquisa foram 

alcançados, onde ficou evidente, por meio das respostas dos entrevistados, a importância de 

um projeto maior de organização do arquivo, que envolva tanto recursos humanos quanto a 

estrutura física. Eles foram unânimes em apontar a extrema necessidade de informatização do 

acervo através da implantação dor prontuário eletrônico.  

Palavras-chave: Estudo de Usuário. Usuário da informação. Comportamento            

Informacional. Arquivo Médico. Prontuário do paciente. 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work analyzed the behavior of the internal user, undergraduate health students 

and postgraduate students, in the process of searching for information in physical medical 

records (paper), in the context of the medical file of the University Hospital of Sergipe. 

Therefore, the problem that permeated this research was defined as follows: What are the 

main difficulties in the search for information, related to the research performed in the HU-SE 

medical records file? Therefore, the general objective of this study was to analyze the 

behavior of the internal user, undergraduate health students and residents, in the process of 

seeking information in physical records in the context of the medical file of the HU-SE 

medical unit. Specific objectives were: to identify the internal user profile of the medical 

archive service of the HU-SE; raise the information needs of users; and present through the 

data raised the difficulties reported by users in the search for information in physical records. 

The methodology adopted to achieve the objectives proposed in this study was the 

bibliographical, descriptive and exploratory research, with qualitative approach. Data 

collection was made through visits to the physical space of the HU-SE Ambulatory with 

application of the research form in person, consisting of guiding questions related to the study 

objectives. The research universe was initially fifty students, from which we obtained an 

approximate result of fifty percent in the answers, that is, twenty-five questionnaires 

answered, a significant amount when we observe that the collection period was restricted to 

the academic recess period. from the Federal University of Sergipe. The results of the 

objectives of this research were achieved, where it was evident, through the respondents' 

answers, the importance of a larger project of archive organization, involving both human 

resources and physical structure. They were unanimous in pointing out the extreme need for 

computerization of the collection through the implantation of electronic medical records. 

Keywords: User Study. User of the information. Informational Behavior. Medical File. 

Patient's record. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca da informação é fundamental para o homem nos dias atuais, pois é um 

processo natural do mesmo, onde em seu cotidiano ele compreende, aprende, progride em 

decisões ou na resolução de problemas. Desse modo, o estudo sobre o comportamento do 

usuário insere-se nos estudos desenvolvidos da Ciência da Informação (CI) e de várias outras 

áreas do conhecimento como a da psicologia cognitiva, da comunicação, da biblioteconomia, 

da arquivologia, da antropologia e em outras que se ocupam da relação do usuário, enquanto 

ator social, com a dinâmica da informação.  

Nesse sentido, em se tratando dos conhecimentos buscados em qualquer uma das 

áreas citadas, Teixeira (1995, p. 23) afirma:  

 

a busca pelo conhecimento é um resultado de um processo de indagação, que se 

origina numa situação de perplexidade e se encerra com a solução da mesma. A 

perturbação do meio é condição para se buscar conhecer, o conhecimento funciona 

como elemento de controle, que permite o equilíbrio seja novamente recuperado. O 

saber significa capacidade de localizar e definir a dificuldade, descobrir e utilizar os 

dados da situação e os conhecimentos já existentes, e de manipulá-los devidamente 

para chegar a conclusões, porque verificadas ou comprovadas. 

 

O autor citado aborda questões pertinentes à necessidade da busca pelo 

conhecimento sendo esse necessário para a construção de novas ideias e possibilidades que 

geram condições de solucionar novos questionamentos, possibilitando ao usuário recorrer ao 

novo paradigma da informação. No ponto de vista de Wilson (2000), a CI independente de 

qualquer marco teórico elegido para demarcar seu início sempre se volta ao usuário da 

informação. Por sua vez, o usuário é indispensável para resposta de vários questionamentos 

referentes à informação, para atingir seus objetivos, a fim de sanar sua necessidade 

informacional. 

Diante disso, Silva (2007, p. 107) conceitua o usuário e suas necessidades de 

informação como: 

aquele indivíduo, grupo ou entidade que utiliza os serviços prestados por uma 

biblioteca, centros de informação, arquivos, entre outras fontes, e deles tiram algum 

proveito, modificam suas estruturas cognitivas, comportamentos e desenvolvimento 

pessoal.  

Assim, o usuário é considerado peça fundamental nos estudos das áreas que 

compõem a CI, além de ser um sujeito ativo, que ganha destaque nos estudos sobre o 

comportamento informacional empregando procedimentos e técnicas qualitativas. Em vista 
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disso, podemos citar Sá e Santos (2004) que identifica o usuário sob um novo prisma mais 

contemporâneo, que surge a partir da influência dos recursos tecnológicos.  

O espaço social de observação é a Unidade de Prontuário e Estatística do Hospital 

Universitário de Sergipe, em exclusividade os seus usuários alunos. Pois bem, por essa 

unidade se tratar de um hospital-escola, recebe alunos da área da saúde que atuam como 

residentes e pesquisadores, particularmente os acadêmicos da área da saúde. Assim, seus 

pacientes poderão ser atendidos por alunos ou médicos residentes, que sempre serão 

acompanhados por professores capacitados e preceptores. 

Esta pesquisa está inserida na área das Ciências Sociais Aplicadas, na subárea da 

Ciência da Informação, especificamente no âmbito do curso de Biblioteconomia e 

Documentação, oferecido pelo Departamento de Ciência da Informação (DCI) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e encontra-se vinculado na linha de pesquisa 

Informação e Sociedade. Teve como tema central Comportamento do usuário na busca por 

informação em prontuários médico: Estudo de caso dos acadêmicos da área da saúde do 

Hospital Universitário de Sergipe- Hu.  

Diante da observação no período de estágio supervisionado, de diversas questões 

relacionadas à busca por informação nos prontuários médicos por alunos da graduação e 

residentes, identificamos assim o problema que permeia essa pesquisa e que pode ser definida 

da seguinte maneira: Quais as principais dificuldades na busca por informação, relacionadas 

às pesquisas realizadas no arquivo de prontuário médico do Hospital Universitário de Sergipe, 

por alunos da graduação e residentes? Portanto, essa pesquisa buscou responder a tal 

questionamento com o objetivo de levantar possíveis dados que possam colaborar futuramente 

na reorganização institucional da unidade perante, não somente aos usuários internos que 

buscam as informações contidas nesse tipo de documento, bem como para uma tomada de 

decisão a nível gerencial por parte dos gestores do hospital universitário. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p.12) “o problema é uma dificuldade, 

teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve 

encontrar uma solução”. A situação problema é o ponto inicial para o estudo de uma pesquisa 

visando encontrar o caminho para o desenvolvimento de um projeto. Para Gonçalves (2014, p. 

20) “o problema consiste em uma questão especifica sobre o tema, que deve ser respondida 

após a conclusão da pesquisa.” Em outras palavras, é através da problemática que se pode 

começar a pesquisa visando responder os questionamentos com base nos objetivos. 

Para auxiliar a responder à pergunta da pesquisa, o objetivo geral deste estudo 

consistiu em analisar o comportamento do usuário interno, acadêmicos da graduação da área 
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da saúde e residentes, no processo de busca da informação em prontuários físicos no contexto 

do arquivo médico da Unidade de Prontuário do Hospital Universitário de Sergipe. Teve por 

objetivos específicos: identificar o perfil do usuário interno do serviço de arquivo médico do 

Hospital Universitário de Sergipe; levantar as necessidades informacionais dos usuários; e, 

apresentar através dos dados levantados as dificuldades informadas pelos usuários na busca 

por informações em prontuários físicos. 

O objeto de estudo deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consistiu no 

acadêmico da graduação em saúde, enquanto usuário da informação em prontuários. Diante 

disso, uma das hipóteses desta pesquisa é que os acadêmicos têm dificuldades na busca por 

informação em virtude do prontuário físico apresentar informações inconsistentes devido ao 

preenchimento incompleto e por vezes incompreensíveis ortograficamente.  

Para Gonçalves (2014, p. 21), “a justificativa é o porquê do projeto”. Ela deve 

indicar a relevância do tema/problema escolhido, esclarecendo sobre a necessidade de estudos 

na área que vão possibilitar um avanço do conhecimento [...]. 

A justificativa para a escolha dessa temática se deu através da experiência 

vivenciada na realização do Estágio Obrigatório na Unidade de Prontuário do Hospital 

Universitário em 2017,ondedespertou-se a curiosidade em entender melhor o processo da 

busca informacional dos estudantes/usuários, indo desde a sua necessidade até a sua satisfação 

ou não no resultado das suas pesquisas. No decorrer do estágio, foram confrontados alguns 

conhecimentos adquiridos durante as aulas teóricas e a experiência obtida, através do contato 

com os prontuários médicos do Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), sob a 

supervisão e orientação da Bibliotecária Alessandra dos Santos Araújo. 

Outra questão foi sobre a necessidade de se conhecer o usuário interno e suas 

demandas, afim de melhor atender às suas expectativas na busca por informação, na 

elaboração de suas pesquisas nos prontuários médicos. Por fim, este trabalho também 

justifica-se por ampliar os conhecimentos referentes ao tema o qual ainda encontra-se escasso 

na literatura, bem como proporcionar futuras pesquisas no âmbito do curso de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), visto que o 

arquivo é considerado uma unidade de informação a qual o profissional da área após formado 

está apto a atuar. 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, com 

abordagens qualitativas. Para tanto, a questão de partida desta pesquisa encontra-se em buscar 

responder as dificuldades dos acadêmicos na busca por informação nos prontuários que ainda 

encontram-se em papel (físico). 
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Esse trabalho foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo está a 

introdução, onde foi delimitado o tema e questão de estudo, os objetivos e justificativa que 

fundamentaram o trabalho. No segundo capítulo a fundamentação teórica, o qual descreveu e 

definiu as teorias que nortearam-se a compreensão da problemática. Foram apresentados: 

estudo do usuário; estudo de usuário na arquivologia; prontuário médico; comportamento 

informacional do usuário na busca por informação. Pode-se afirmar que esta é a sustentação 

da investigação científica que permeou este trabalho. O terceiro capítulo apresentou a 

metodologia empregada para a elaboração do estudo, onde contem também um breve registro 

e observação do campo estudado. O quarto capítulo apresentou a análise dos dados coletados 

e discussão dos resultados por meio do questionário aplicado aos usuários internos da 

Unidade de Prontuários e estatística do HU. As considerações finais consistiram no quinto e 

ultimo capítulo, seguidas das referenciais bibliográficos consultados para fundamentar o 

presente estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 De acordo com Vergara (2009, p. 29), o referencial teórico “é o capítulo do 

projeto que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o 

problema, já realizados por outros autores”. Neste sentido, o referencial teórico é à base de 

uma pesquisa. 

Neste capítulo foram apresentadas a fundamentação teórica pesquisada, em 

publicações, periódicos, textos, artigos, livros, dissertações e teses visando aprofundar o tema 

estudado que busca um maior entendimento sobre o estudo de usuário em um arquivo de 

prontuários médico.  Os elementos conceituais que fundamentaram a presente pesquisa foram: 

Estudo do Usuário; Estudo de usuário na arquivologia; Prontuário médico; Comportamento 

Informacional do usuário na busca por informação. 

2.1 Estudos de Usuário 

Desde a década de 1930 os temas estudo do usuário e os usuários da informação, 

fazem parte do vocabulário tanto da biblioteconomia quanto da arquivologia.  Nessa época as 

pesquisas eram voltadas para o hábito da leitura, as fontes de informação utilizadas, a 

frequência e uso dos serviços oferecidos pelas bibliotecas, além do desenvolvimento de 

diagnósticos que serviam de estudos para diversas instituições.  

Salienta-se então que o tema estudo de usuário é um subcampo da CI, que desde 

seus primórdios, buscou realizar pesquisas. Visto que, vem ganhando mais importância nas 

áreas que lidam com a informação. Esse tema, segundo Araújo (2008), tem representação 

significativa no campo de Biblioteconomia e Ciência da Informação, constituindo, algumas 

vezes, “a temática mais estudada”. Para Araújo (2016), tais estudos constituem-se numa 

temática de pesquisa com larga tradição, apresentando indicações de como podem ser 

executados e de que maneira os dados devem ser analisados. 

Seu aparecimento pode ser compreendido a partir de dois movimentos: o primeiro 

foi os estudos de 1930 da Escola de Chicago desenvolvidos para a integração de grupos 

imigrantes na comunidade americana através da biblioteca pública. O segundo momento é o 

da Conferência sobre Informação Científica, realizada em 1948, pela Royal Society, em 

Londres. Em vista disso, foram apresentados estudos que buscavam entender as necessidades 

dos usuários de informação científica. Inclusive nesse período buscava-se saber como os 

cientistas e técnicos procediam para obter informação, ou como usavam a literatura. Uma vez 

que estimuladas por esse dois marcos, as primeiras investigações no campo dos estudos de 
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usuários se disseminam e favorecem a ampliação no número de pesquisas (GASQUE; 

COSTA, 2010). 

Historicamente, como dito anteriormente na década de 1930, o estudo de usuário e 

os usuários da informação (aqueles que fazem uso de algum tipo de informação) iniciaram-se 

na biblioteconomia, sendo constituído como objeto de interesse. Por sua vez, as pesquisas 

eram voltadas para o hábito de leitura, fontes de informação utilizadas, frequência e uso dos 

serviços oferecidos pelas bibliotecas, servindo assim, como diagnóstico para as instituições 

onde os estudos eram desenvolvidos (ARAÚJO, 2012; FIGUEIREDO, 1994). 

Ao se falar de sua origem, uns autores consideram seu nascimento a partir da 

década de 1960, porém, outros apontam para década de 1950, e ainda há alguns que falam de 

uma preocupação ligada a este tipo de estudo proveniente desde os anos de 1920, os quais 

foram feitos levantamento estatísticos em bibliotecas, cujo interesse era centralizado nos 

empréstimos realizados pelos usuários, como afirma (RIBEIRO e COSTA,2011).  

Em 1986, um trabalho realizado por Dervin e Nilan se tornou um clássico da área 

(ARAUJO, 2009, p. 24), logo surgiu um modo novo de questionamento em oposição à 

abordagem tradicional, o paradigma denominado como alternativo. De acordo com a 

abordagem alternativa, devem-se levar em consideração os aspectos cognitivos e psicológicos 

procurando conhecer as necessidades individuais dos usuários, denotando a influência do 

emergente paradigma do cognitivismo, em contraposição ao paradigma behaviorista até então 

predominante. 

Na ocasião, a literatura aponta como modelos da abordagem alternativa: Taylor 

(1982), Belkin, Oddy, Brooks (1982), Dervin (1983), Kuhlthau (1991), Ellis (1989), Hall 

(1993), Wilson (1981, 1999), Wilson e Daves (1997) e Choo (2003). Esses autores 

desenvolveram modelos que buscavam entender como se dá o processo de busca e uso da 

informação por parte dos usuários, ampliando, com a inserção de outros grupos e 

comunidades, o foco dos estudos da abordagem tradicional, até então centrados em cientistas 

e engenheiros (COSTA; SILVA; RAMALHO, 2009). 

Vale destacar, que o estudo de usuário vem progredindo a mais de 40 anos, por 

volta do século XX, onde utilizou-se das técnicas das ciências sociais, com o propósito de 

colher dados para criar e avaliar produtos e serviços informacionais, entender o fluxo da 

transferência da informação, e ainda observar os usuários e suas necessidades em relação aos 

serviços oferecidos. Nesse contexto, foram apresentados os primeiros argumentos durante a 

Conferência sobre Informação Científica, realizada em 1948, que utilizou como foco 

exclusivo a investigação do uso da informação pelos engenheiros (DIAS; PIRES, 2004). 
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No Brasil, Nice Menezes de Figueiredo (1994, p. 8-9) apresenta os objetivos 

principais dos estudos dos usuários entre 1948 a 1970, os quais são:  

a) delimitar os documentos solicitados pelos usuários; 

b) mapear os hábitos dos usuários para obter informações nas fontes; 

c) compreender o uso dos documentos; 

d) estudar os modos de acesso aos documentos; 

e) delimitar as demoras toleráveis.  

 

Os estudos de usuários passaram a ser um tema recorrente em vários países nos 

programas de graduação e de pós-graduação, nas áreas da Arquivologia, Biblioteconomia e 

posteriormente na Ciência da Informação. Figueiredo (1994, p.8) sinaliza que as maiorias dos 

estudos de usuários foram realizadas nas universidades públicas ou acadêmicas, e estuda os 

serviços prestados e instrumentos disponíveis para o usuário. Para tanto, “estudo de usuário é 

uma investigação que objetiva identificar e caracterizar os interesses, as necessidades, hábitos 

de uso da informação de usuários reais ou potenciais.” (DIAS, 2004, p.11).Logo, os estudos 

direcionados aos usuários, servem como uma investigação do comportamento de uma 

comunidade inteira de indivíduos em busca de informação em uma determinada área. 

No Brasil, a década de 1970, esse tema foi considerado um marco nos programas 

de pós-graduação em Ciência da Informação, visto que o mesmo passou a fazer parte dos 

currículos dos cursos de graduação em Biblioteconomia a partir de 1982 (ARAÚJO, 2016).  

Desde então, os estudos de usuários passaram a representar uma parte significativa da 

literatura nos campos da Documentação e Ciência da Informação. 

Na perspectiva de corroborar Rosados e Piffer (2009 p. 176) descrevem seis 

décadas importantes para o estudo de usuários nas unidades de informação, seguindo 

cronologicamente a evolução das pesquisas e assim, comprovam o comportamento dos 

usuários através de um quadro destacando as características dos estudos dos usuários e 

identificando as transformações dos mesmos. 
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Quadro 1 – Transformações dos estudos de usuários 

ÉPOCA CARACTERÍSTICA 

Década de 1940 Realização da maior parte de usuários. 

Década de 1950  Estudo sobre demandas de informação de grupos específicos. 

Década de 1960  Ênfase no comportamento de usuários, surgindo estudos de fluxo de 

informação e canais formais e informal de informação.  

Década de 1970  Preocupação com a satisfação das necessidades de informação dos 

indivíduos. 

Década de 1980 Estudos voltam-se a preocupação com a avaliação de desempenho dos 

serviços de biblioteca. 

Década de 1990 Ênfase nos modelos comportamentais e de satisfação do usuário.  

Fonte: Rozados e Piffer, (2009).  

 

Devadason e Lingam (1996), com a finalidade de mostrar que os serviços de 

centros de informação devem estar preparados para responder as necessidades informacional e 

a elaboração de promover a satisfação dos seus usuários, os autores identifica  três níveis de 

falhas que podem afetar no resultado da busca por informação, a saber: falhas nas cadeias de 

conhecimento do usuário sobre as quais este é consciente e as expressa; falhas nas cadeias de 

conhecimento do usuário sobre as quais este é consciente, mas não as expressa; e falhas nas 

cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais este não tem consciência, oque se 

configura em necessidades latentes, mas não efetivamente percebidas/conhecidas pelos 

usuários. 

Nesse sentido, a autora Nice Figueiredo (1994, p. 8), sinaliza dois tipos de se 

identificar um estudo de usuário, além de outros já existentes: o primeiro é o estudo orientado 

ao uso a biblioteca ou centro de informação; o segundo tipo, é o estudo orientado aos 

usuários, que se investiga determinado grupo. Pois bem, uma vez que já se fez conhecido seu 

público, o profissional da informação pode propor novas maneiras como se tratar e se 

organizar para disponibilizar um melhor atendimento ao seu público-alvo. Com isso podemos 

citar: 

o sucesso de um órgão de informação depende, em grande parte, do conhecimento 

que ele possui das necessidades de informação dos indivíduos que se utilizam dos 

serviços oferecidos. Portanto, um estudo de usuário constitui-se num instrumento 

importante para a avaliação e planejamento desses serviços. (PEREZ, 2009, p.113).  

 

Na Ciência da Informação Capurro, (2003) elenca três paradigmas distintos, inter-

relacionados e complementares, voltados aos estudos do usuário e o uso da informação: o 
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primeiro paradigma o autor denominou de físico; o segundo de cognitivo; e o terceiro e último 

de paradigma social.  

Na visão do autor no paradigma físico (primeiro paradigma), a figura do usuário é 

conduzida como um sujeito passivo, fazendo jus ao nome, de um mero utilizador de um 

sistema ou serviço, onde também os estudos de usuários são classificados como “estudos de 

uso” (ou system approach), focados nos aspectos quantitativos, onde os respondentes são 

considerados atores secundários das pesquisas, tendo o próprio sistema o papel principal;  

No paradigma cognitivo (segundo paradigma), a informação desloca-se do mundo 

externo à volta do usuário, para a sua mente, constituindo em uma visão cognitiva do conceito 

de informação, onde em oposição ao paradigma anterior, o usuário da informação passa a ser 

visto como um sujeito ativo ao longo do processo de busca e uso da informação. Assim, o 

usuário, ao se deparar com uma necessidade, ou melhor, um vazio/lacuna ou um “estado 

anômalo do conhecimento”, busca fazer uso da informação para preencher esse espaço em sua 

mente, podendo, depois disso, prosseguir em sua vida.  

No paradigma social (terceiro paradigma), a informação se desloca no usuário e 

passa a ser vista como uma construção social. Os mesmos, agora melhor qualificados como 

sujeitos informacionais, passam a ser responsáveis coletivamente pela construção e 

interpretação da informação e do conhecimento. Então, em consonância se pode perceber, 

entre o primeiro e o segundo paradigmas, que a informação vai de um extremo a outro, da 

exterioridade à mente do usuário (CAPURRO, 2003). 

Sendo assim, essa temática, está inserida e focada no entendimento e 

compreensão do que os indivíduos precisam, nas suas necessidades, interesses, hábitos e 

expectativas, sendo uma ferramenta importante no planejamento dos serviços de informação. 

 

2.2  Estudo de Usuário na Arquivologia 

 

No decorrer dos anos e na evolução da escrita, a criação do arquivo tornou-se 

essencial para a guarda dos documentos e das informações que servem de fonte de pesquisa e 

de preservação do patrimônio documental na esfera da administração pública federal. 

Portanto, com as mudanças políticas e culturais que as sociedades ocidentais viveram ao 

longo dos tempos, o conceito de arquivo mudou.  

Do ponto de vista legal, a Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991, denominada como 

Lei Nacional de Arquivos, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, determina em seu Art.2° que: 
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arquivo são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 

públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 

suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991, p. 1). 

 

O arquivo tem a finalidade de guardar e preservar a informação, onde são 

considerados como guardião do conhecimento, e são mantidos por geração para servir como 

estudo, pesquisa e suporte na tomada de decisão. Lopes (2003) afirma que os arquivos nas 

instituições prestam serviços de atendimento a administração, suporte a pesquisa técnica, 

realizando todos os procedimentos arquivísticos, até chegar ao arquivamento e 

disponibilização para consultas e pesquisas internas e externas.  

No Brasil as instituições que possuem tanto um arquivo privado quanto um 

arquivo público adotam as medidas definidas em leis e regulamentos. Para tal, percebemos 

que a definição de arquivo não prescinde do seu suporte, ela depende de um conjunto de 

referências dentre as quais estaria o suporte que contém a informação.  

Sob o mesmo ponto de vista, Jardim e Fonseca (1998) identificam dois níveis de 

informação no arquivo: A informação contida no documento de arquivo, isoladamente; e a 

informação contida no arquivo em si, naquilo que em conjunto, em sua forma, em sua 

estrutura, revela sobre a instituição ou sobre a pessoa que o criou. 

Corroborando com a definição de arquivo, Rodrigues (2006, p. 105) destaca que 

“arquivo é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos no decurso das ações 

necessárias para o cumprimento da missão predefinida de uma determinada entidade coletiva, 

pessoa ou família”; já a definição de arquivo conforme o “Dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27) define-o como:  

 

a) conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva ou 

privada, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza ou 

suporte;  

b) instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, 

a conservação e o acesso a documentos; 

c) instalações onde funcionam os arquivos;  

d) móvel destinado a guarda de documentos.  

 

Os arquivos são um reflexo da sociedade que o produz e o modo de interpretá-lo, 

também acompanha as mudanças que ocorrem. Daí acontece então, um convite a uma 

arquivologia cada vez mais concentrada no usuário da informação. Onde necessita 

aprofundar-se no envolvimento da área, do ponto de vista teórico e prático, as questões em 

relação ao usuário da informação como sujeito do processo arquivístico. Logo, há um desafio 



26 

 

posto na área arquivista e em especial, aos profissionais de arquivos de instituição de saúde, 

que necessita atender as demandas de informação e de interesse da sociedade e do indivíduo, 

e ao mesmo tempo garantir a eles sua privacidade e intimidade. 

Salienta-se, que o estudo dos usuários na arquivologia é fundamental para as 

eventuais necessidades do seu público-alvo, pois permite ao profissional arquivístico um 

atendimento adequado e eficiente da informação, permitindo também uma apropriação da 

linguagem técnica específica utilizada pelos seus usuários.  

Sob o esse ponto de vista, Velloso (2004) aborda que o usuário não se apresenta 

apenas como um receptor dos conteúdos elaborados pelos arquivistas, mas como um agente 

essencial capaz de contribuir para o processo informacional. “Ao lidar com as diversas formas 

de informação, o usuário é um sujeito que por causa de uma necessidade informacional passa 

a ser convertido, portanto, em usuário da informação” (NÚÑEZ PAULA, 2004, p. 

24).Portanto, o estudo de usuário está inserido e focado no entendimento e compreensão do 

que os indivíduos precisam, nas suas necessidades, interesses, hábitos e expectativas. 

 A abordagem teórica do estudo de usuário voltada para a Arquivologia tem em 

vista que há muito tempo os profissionais de arquivo e pesquisadores relacionados à área 

evidenciam a “necessidade de se reconhecer o usuário como fator primordial em todo o 

processo da gestão documental” (VAZ; ARAÚJO, 2015, p. 7). Percebe-se então uma grande e 

emergencial necessidade em realizar estudos voltados para as especificidades das instituições 

arquivísticas, que se diferencia de outras unidades de informação.  

De acordo com Jardim (1999) os avanços tecnológicos fazem com que o arquivo 

saia do seu lugar, criando novos tipos de usuários, desenvolvendo novas práticas 

profissionais, transformando assim, o arquivo em uma unidade dinâmica. Portanto, no sentido 

de sanar as necessidades de informação de seus usuários, o profissional da arquivologia 

exerce a função de mediador, onde promove a relação entre sujeito sendo o cidadão; e objeto 

sendo a informação (BATISTA, 2014). Logo, ele possuindo essa função, a unidade se tornará 

dinâmica e  oferecerá  um ambiente agradável, com o propósito  de um serviço satisfatório  do 

sujeito/cidadão, em busca do objeto/informação.   

Para Jardim e Fonseca (2004, p. 1) é “fundamental aprofundar, no âmbito da 

arquivologia, do ponto de vista teórico e prático, as questões que envolvem o usuário da 

informação como sujeito do processo arquivístico”. Segundo Costa (2011, p. 22), “o acesso é 

elemento indispensável para se compreender a relação entre instituição arquivística e 

usuário”. Assim, os usuários são essenciais para os serviços exercidos nas áreas que possuem 
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acesso a informação, inclusive na da arquivologia. Além disso, é fundamental a participação 

dos usuários na construção de um serviço satisfatório.  

De acordo com as diferentes atividades realizadas em um arquivo, Perez (2002) 

divide os usuários de arquivo em dois tipos: usuários internos e externos. Sendo os usuários 

internos os que fazem parte da instituição que produz a documentação, e os externos são 

usuários que precisam realizar pesquisas pessoais e administrativas no arquivo. Já Garcia 

Belsunce (1982) divide os usuários de arquivo em três, o primeiro é o acadêmico que busca o 

arquivo para auxiliar no desenvolvimento de trabalhos; o segundo é o popular que é o usuário 

que recorre ao arquivo para encontrar informações para si mesmo; e o terceiro é o prático que 

são aqueles mais ágeis que prezam pela informação de forma mais rápida. 

Assim, identifica-se que há várias maneiras de definir um usuário de arquivo, cabe 

então, identificar quem os utiliza, e assim delinear como proceder com suas atividades, 

adaptando sempre a melhor forma de prestar um serviço satisfatório e eficiente para quem o 

frequenta. 

Para dar mais acessibilidade aos arquivos, Costa, Silva e Ramalho (2010, p. 134) 

propõem: 

estudos relacionados ao uso da informação arquivística voltados para a questão da 

inclusão e do acesso, ampliando o modelo de arquivos direcionados para os 

usuários, associando, para tanto, as questões que define para que se destine a 

informação e não para quem se destina.  

 

Vale lembrar sobre o processo de difusão, que por sua vez é importante nas 

instituições informacionais (bibliotecas e arquivos), visto que, muitas vezes, essas carecem de 

referências, de divulgação, de promoção, de ter realmente o seu acervo divulgado ao seu 

usuário interno e externo. Devido a isso, o processo de difusão tem sido uma ferramenta 

significante de aproximação dessas entidades com o seu público alvo. 

Percebe-se então, que o estudo de usuário no aspecto de difusão nos arquivos, é 

necessário, pois através dessa função surge no arquivo uma oportunidade para estreitar os 

laços com o seu usuário e redimensionar sua função social, transmitindo ao seu público real e 

potencial seu conhecimento.  Além disso, o estudo de usuário torna-se uma melhor forma de 

possibilidade de planejar com eficaz a difusão de um acervo documental. 
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2.3 Prontuário Médico 

 

A história dos prontuários médico e seu reconhecimento na importância das 

informações do paciente, registradas em seu prontuário, aconteceu exatamente a partir da 

institucionalização da Medicina Científica por Hipócrates, no século V A.C. que refletia de 

maneira exata o curso da doença e indicava as suas possíveis causas (PINTO, 2006). 

Diante disso, o prontuário em papel vem sendo utilizado há milhares de anos e 

notadamente nos últimos séculos, quando se tornou mais sistematizado. Portanto, no ano de 

1880, o cirurgião americano Willian Mayo, fundou a reconhecida Clínica Mayo, em 

Minneosota nos Estados Unidos, e constatou que a maioria dos médicos mantinham os 

registros de informações de todos os pacientes registradas de forma cronológica, em um único 

documento, ou melhor, um registro orientado pelo tempo (time-oriented medical record),o 

paciente tinha um prontuário elaborado por cada médico com o qual tinha atendimento, o que 

dificultava a localização das informações acerca de determinado paciente (COSTA, 2001). 

No entanto, a origem do prontuário médico centrado no paciente (patiente – 

centered medical record) ocorre efetivamente em 1907, quando a mesma Clínica Mayo opta 

por um registro individual para cada paciente, e não mais por médicos. Ainda que preenchidos 

em ordem cronológica, esses documentos relacionados à enfermidade de determinada pessoa, 

a partir de então, passam a ser arquivados separadamente, o que facilitou a recuperação e o 

acesso às informações relacionadas a determinado paciente (MASSAD; MARIN; AZEVEDO 

NETO, 2003). 

No Brasil nos anos 1990, mesmo antes da existência do SUS,o prontuário médico 

já era alvo de estudo para alguns autores que visavam compreender a dimensão de sua 

importância na assistência ao paciente nos serviços de saúde, demonstrando uma preocupação 

intentável para apresentar diante da comunidade científica os valores embutidos nos registros 

dos hospitais e serviços ambulatoriais para as ciências médicas e também a necessidade do 

uso das informações contidas nos prontuários para a administração, formação profissional e 

para próprio paciente.  

O nome prontuário provém do latim prontuarium, lugar onde são guardadas 

coisas de que se pode precisar a qualquer momento, dispensa armário. Daí, por extensão, 

manual de informações úteis; ficha que contém os dados pertinentes de uma pessoa; o 

conteúdo dessa ficha (HOUAISS, 2007). 

Na perspectiva de esclarecer melhor sobre o assunto, (Carvalho 1977, p.142), 

explica que:  
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no Brasil, a evolução do prontuário médico vem da criação das escolas médicas. Em 

algumas, já atingiu padrão perfeitamente aceitável, permitindo investigação e 

pesquisa, fornecendo dados que nos levam a analisar com facilidade o trabalho do 

corpo clínico, dos serviços médicos auxiliares e do próprio hospital. 

 

Os arquivos de Instituições de Saúde ou como também podem ser chamados, 

arquivos médicos, prontuário do paciente, prontuário médico, ou melhor, aqueles fornecidos e 

acumulados na execução das atividades dos profissionais da saúde, que suportam importantes 

informações relacionadas aos pacientes e também para toda coletividade, seja o público objeto 

da atividade de saúde, seja ao público pelos agentes executores dessa atividade, além de toda 

comunidade científica da saúde. “No tocante ao sistema, aos dados informacionais, são de 

suma importância para que se possa planejar e organizar os serviços de saúde e dispensar a 

devida atenção médica à sociedade.” (FERREIRA, FIDELIS E DE LIMA, 2009, p. 343). Por 

sua vez, os dados informacionais contidos no prontuário do paciente são indispensáveis à 

realização das atividades médicas, onde devem ser agregados e organizados de modo a 

contribuir na tomada de decisão sobre diversos aspectos, especificamente relacionado a 

necessidades de cada paciente. 

Em um hospital sua principal finalidade é garantir a existência do histórico 

documentado de um tratamento pleno ao paciente, para que seja possível uma consulta 

posterior em virtude de seu tratamento em geral ou para processo administrativos. Por sua 

vez, um sistema de prontuários médicos deve ser bem organizado, para facilitar na busca 

momentânea ou emergencial de seus usuários, ou melhor, ao paciente, ao corpo clínico, a 

administração do hospital e a sociedade. 

Para Galvão e Ricarte (2012, p. 6), prontuário do paciente é “coleção de 

informação relativa ao estado de saúde de um paciente armazenada e transmitida em completa 

segurança, e acessível ao paciente e a qualquer usuário autorizado.” As autoras afirmam que:  

 

o prontuário representa o conjunto de documentos padronizados que se destina ao 

registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelos serviços públicos ou 

privados. Compõe, assim, um conjunto de documentos relativos à história de vida do 

paciente e de sua doença, escrita de modo claro, conciso e acurado, sob o ponto de 

vista médico-social, buscando-se garantir a necessária uniformidade estatística. 

(GALVÃO; RICARTE, 2012, p. 96). 

 

O prontuário médico é um documento elaborado pelo profissional e é uma 

ferramenta fundamental para seu trabalho. Nele constam, de forma organizada e concisa, 

todos os dados relativos ao paciente, como seu histórico familiar, descrição e evolução de 

sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições. Feito no consultório ou 
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hospital, o prontuário é composto de informações valiosas tanto para o paciente como para o 

próprio médico. Seu principal objetivo é facilitar assistência ao paciente. Na visão de Heloísa 

Bellotto (2002, p. 19), “os documentos dos arquivos representam fontes fidedignas, únicas e, 

se adequadamente compreendido o seu contexto de produção pode esclarecer fatos, situações 

e ações”. Assim, em sua descrição, os documentos constituem fontes de informações 

confiáveis e únicas.   

De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa (CRM – 

SC) (2000),  

o prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde 

devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que 

atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou 

num consultório médico. É também o documento repositório do segredo médico do 

paciente. 

 

Apesar do termo ”prontuário médico”, este documento é de propriedade do 

paciente, que tem total direito de acesso e pode solicitar cópia ao médico e ao estabelecimento 

de saúde, cabe a sua elaboração e a guarda. Logo, o mesmo deve ser tratado com caráter 

sigiloso, suas informações não devem ser divulgadas e tão pouco utilizadas por terceiros, 

nesse sentido é de extrema importância que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Do 

ponto de vista de Santos (2010, p. 24): 

 

o prontuário do paciente é o elemento de comunicação entre os vários setores do 

hospital e entre os diferentes atores envolvidos, sendo o repositório de um conjunto 

muito grande e rico de informações, capazes de gerar conhecimento, constituindo-se 

de documentos de extrema relevância [...]. 

 

Em vista disso, o prontuário do paciente é um elemento transmissor de 

informações, o qual contém documentos de extrema importância, sendo um documento 

fundamental, cujas informações são registradas de forma a possibilitar o acompanhamento de 

toda trajetória de vida do paciente no interior do hospital. Bem como, é essencial que haja 

comunicação entre os setores nos quais o prontuário percorre, e por isso se faz necessário à 

existência de uma legislação que atue de forma organizada na instituição e garanta aos 

pacientes assistências eficazes, de fato o prontuário é sem duvida um documento 

importantíssimo em uma instituição hospitalar.  

Até poucos anos, o acesso ao prontuário era de exclusividade do médico, 

entretanto, hoje esse conjunto de informações deve ser colhido de forma multidisciplinar, 

assim como deve ser a assistência em saúde. Os dados fornecidos por enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionista ou de qualquer outro profissional da área de saúde, são de grande 
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importância. Conforme Stumpf (1996, p. 10), o prontuário médico apresenta uma nova 

abordagem, tal como: 

 

o Prontuário do Paciente (PP): O prontuário do paciente é chamado, ainda hoje, de 

Prontuário Médico na maior parte dos hospitais do país. No entanto, em nível 

internacional esta abordagem está se modificando para uma visão que parte do 

usuário, provedor de todas as informações constantes no Prontuário e principal 

beneficiário destas. Por outro lado, este paciente é assistido por uma equipe de 

profissionais de múltiplas áreas. Portanto, o adjetivo ‘Médico’ empregado para os 

Prontuários não parece refletir adequadamente a situação e, por este motivo, está 

sendo progressivamente substituído por ‘Paciente’. 

 

Com os avanços tecnológicos, além do prontuário do estabelecimento de saúde, a 

tendência atual é cada paciente carregar seu prontuário. Assim, as informações são 

acrescentadas a cada atendimento e servirá para troca de informações entre os próprios 

médicos e entre os demais profissionais. Já em tempos atuais, a resolução do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) de n.1.638/ 2002 define o prontuário como: 

 

documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimento e situações sobre a saúde do 

paciente e assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e cientifico que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao individuo. (BRASIL, 2002) 

 

Ainda a referida resolução sinaliza algumas questões que devem ser contidas nos 

prontuários, a saber:  

a) identificação do paciente: nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano 

com quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o 

estado de nascimento), endereço completo (nome da via pública, número, 

complemento, bairro/distrito, município, estado e CEP); 

b) anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos 

resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado;  

c) evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os 

procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais 

que os realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados e/ou 

armazenados em meio eletrônico;  

d) nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do 

profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais 

prestadores do atendimento. São também obrigatórias, a assinatura e o respectivo 

número registrado no CRM;  
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e) nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de história clínica do 

paciente, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos 

realizados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra 

unidade. 

 

Outro ponto importante da utilidade do prontuário está no serviço à pesquisa na 

área de saúde. Para o ensino e pesquisa o prontuário do paciente possibilita o conhecimento 

de inúmeros casos, com todas as variáveis antecedentes e consequentes da enfermidade. 

Possibilita o levantamento dos mais diversos dados estatísticos governamentais, como 

exemplo levantamento do número de cirurgias, transplantes, patologia que atinge com mais 

frequência determinada faixa etária, causas de óbitos, número de adoecidos por determinada 

epidemia (MASSAD; MARIN; AZEVEDO NETO, 2003). Dele pode-se colher informações, 

elaborar estatísticas e indicadores, beneficiando o ensino, a assistência e o planejamento em 

saúde.  

Em conformidade com o assunto, Santos e Freixo (2011, p. 3), “afirmam que: o 

prontuário serve tanto para a instituição que presta assistência á saúde como para o ensino a 

pesquisa a elaboração de políticas de saúde, bem como para avaliação da qualidade da 

assistência medica prestada”. Logo, seu preenchimento é obrigação e responsabilidade 

intransferíveis do médico, fazendo-se exceção aos hospitais de ensino, onde alunos de 

medicina o fazem sob supervisão, correção e responsabilidade de médicos, sejam professores 

de medicina ou da equipe do hospital de ensino.  

Por outro lado, seu acesso é uma questão a ser avaliada pelos gestores que atuam 

na organização do hospital, visto que carece da participação de profissionais qualificados para 

definirem critérios referentes ao acesso aos prontuários. Pelo fato de ser um documento que 

possui a característica de documento sigiloso, pessoal, privado e confidencial, pois em seus 

registros constam informações pessoais do paciente, tais como: sua identificação completa, 

sexo, filiação, naturalidade e endereço, assim como, seus exames e os respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico e tratamento. No mesmo, estão registradas todas as 

informações pessoais referentes aos cuidados médicos e serviços prestados ao paciente, 

informações a respeito da sua saúde, e a sua intimidade física e mental. 

O prontuário médico é um importante conjunto de documentos padronizados, 

ordenados e concisos, destinados a registrar todas as informações referentes aos cuidados 

médicos prestados ao paciente. Além de possuir por objetivo a organização de todos os 

procedimentos à sua terapia médica ou também inocentar algum caso jurídico. Enquanto 
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prontuário como documento de arquivo, compreende-se que o tipo documental prontuário é 

“documento não diplomático informativo e horizontal. Reunião cumulativa de documentos 

que acompanha o desempenho dos interessados em tratamentos médicos e psicológicos” 

(BELLOTO, 2008, p. 63-64). 

O código de ética médica, no capítulo que trata sobre a relação do médico com 

seus pacientes e familiares, define no artigo 70 que é vedado ao profissional “negar ao 

paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar 

explicações necessárias a sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou 

para terceiros" (CFM, 2019, p. 34). Já o artigo 71 explica que é vedado ao médico deixar de 

fornecer laudo médico ao paciente, ou melhor, não se deve negar ao paciente acesso a seu 

prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à 

sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros, e também 

transferência para fins de continuidade do tratamento ou na alta, se solicitado.  

O artigo 11 do código de ética determina que “o médico deve manter sigilo quanto 

às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O 

mesmo se aplica ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silêncio prejudique 

ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade" (CFM, 2019, p. 22). A 

Constituição da Federal e o Código Penal também garantem a privacidade do indivíduo.  

Sob o mesmo ponto de vista, Luiz (2003, p. 15) salienta que “[...] a conservação 

documental e as informações reveladas pelo paciente devem ser mantidas sob sigilo, exceto 

por iniciativa do interessado ou por determinação judicial (sob restrições), é de fundamental 

importância.” Portanto, as informações contidas em um prontuário médico devem ser 

guardadas de forma sigilosa, pois a divulgação dessas informações nele registrado, poderão 

acarretar danos a reputação a vida privada dos pacientes e familiares.  

Nos casos de solicitações judicial, policial ou de convênios médicos e companhias 

de seguro, o prontuário só pode ser fornecido mediante autorização do paciente ou 

responsável legal. Portanto, nesses casos judicialmente falando, convoca-se uma equipe de 

perícia médica que pode ter livre acesso aos documentos. Para tanto, diante do número de 

informações, o prontuário médico se torna de grande valia para investigações criminais e até 

mesmo como único meio de prova, sendo indispensável para apuração dos fatos o acesso ao 

documento médico nos autos do inquérito policial. 

Assim, o CFM publicou em 2002 a resolução que estabelece o prazo mínimo de 

20 anos a partir do último registro, para a preservação dos prontuários médicos em suporte de 

papel. O papel só pode ser eliminado após o arquivamento dos dados, por microfilmagem ou 
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de outra forma. Para isso, o CFM também determina que todas as instituições de saúde 

tenham uma Comissão de Revisão de Prontuários. Sua função é a de resguardar as 

informações contidas nos prontuários médicos, que representam documentos valiosos para o 

paciente e para o médico. 

O prontuário médico corretamente preenchido é a principal peça de defesa do 

médico nos casos de denúncias por mau atendimento com indícios de imperícia, imprudência 

ou negligência, ou seja, na presunção da existência de erro médico. 

A seguir o Conselho de Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina 

(CRM-SC) detalha os fatores intrínsecos de cada um dos elementos internos do tipo 

documental prontuário de um hospital, os quais constituem: 

 

a) ficha clínica com as seções: identificação, anamnese (queixas, antecedentes, 

história mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s) 

diagnóstica(s) e plano terapêutico; 

b) exames complementares: laboratoriais, exames anatomopatológicos, exames 

radiológicos, ultrassonográficos, etc.; 

c) folha de evolução clínica; 

d) folha de pedido de parecer (que também podem ser feitos na folha de prescrição e 

respondidos na de evolução clínica); 

e) folha de prescrição médica, que no prontuário em uso está logo após o quadro TPR 

(temperatura, pulso, respiração), podendo conter relatório de enfermagem ou este 

ser feito em folha separada, 

f) quadro TPR (temperatura - pulso - respiração) é a primeira folha do prontuário 

quando em uso, e 

g) resumo de alta / óbito. (CRM–SC, 2000).  

 

Sendo assim, o prontuário médico é o primeiro documento que a polícia, a Justiça 

e o próprio Conselho solicitam aos hospitais/médicos denunciados para apreciação dos fatos 

da denúncia. Além disso, é direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por 

advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico (hospitalar ou de 

consultório) a qual deve ser cedida incontinenti. Fala-se em cópia pela facilidade de serem 

obtidas e pela aceitação geral das mesmas, porém há quem exija o original e neste caso a 

cópia ficará no arquivo médico do serviço ou da instituição (CRM- SC, 2000).  
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Com efeito, para atingir a finalidade almejada o prontuário do paciente é 

composto pela ficha clínica, onde consta a identificação do paciente, anamnese, exame físico, 

hipótese diagnóstica, plano terapêutico e exames complementares: laboratoriais, exames 

anatomopatológicos, exames radiológicos, ultrassonográficos, evolução clínica; prescrição 

médica. 

Há de se registrar que o art. 85 do Código de Ética Médica veda ao médico 

permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo 

profissional quando sob sua responsabilidade, de sorte que o acesso ao prontuário está adstrito 

ao paciente ou a terceiros, quando autorizado por escrito, pelo paciente, para atender ordem 

judicial ou para a própria defesa do médico, conforme art. 88 da norma em apreço. 

Portanto, a exceção ao sigilo reside em três possibilidades, quais sejam: 

autorização do paciente, defesa do médico que assistiu o paciente e requisição judicial, última 

possibilidade esta em que o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo 

juiz. Ademais, conforme dicção do art. 89 da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1.931/2009 (Código de Ética Médica), é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob 

sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial 

ou para a sua própria defesa. Portanto, o prontuário do paciente é revestido de caráter legal, 

sigiloso e científico, pois além de possibilitar a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao paciente, poderá subsidiar 

estudos e pesquisas científicas. 

No entanto, percebe-se, que o acesso ao prontuário médico de paciente, mesmo 

que por determinação judicial, sofre limitações, não podendo o referido documento ser 

liberado, a não ser com autorização do paciente. 

 

2.4 Comportamentos informacional do usuário na busca por informação 

 

Nas últimas décadas, mais precisamente nos últimos dez a quinze anos esse 

paradigma vem se modificando, em decorrência da aplicação de métodos de abordagens 

qualitativas, abundantes principalmente de estudos britânicos, no qual exercem enorme 

tradição em estudos de comportamento informacional (FURNIVAL; ABE, 2008; WILSON, 

1999). Nessa perspectiva  Crespo (2005, p.31), analisa que o comportamento de busca e uso 

da informação apresenta-se uma atividade complexa, no qual: 

 

[...] envolve vários aspectos, podendo ser analisada sob muitas formas, as quais 

podem apresentar alterações devido a fatores, como o direcionamento que cada área 
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do conhecimento dá para suas pesquisas, a atividade que a pessoa exerce em que 

etapa da vida profissional se encontra, entre outros. Esses fatores podem fazer com 

que o indivíduo utilize fontes de informação específicas e adote etapas e 

procedimentos diferenciados de outros indivíduos. 

 

O comportamento informacional juntamente com o processo de busca e, 

consequentemente, o uso da informação são temáticas indispensáveis para pesquisa na área de 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Para um melhor esclarecimento Immig (2007, p. 

23) comenta que o: “comportamento informacional pode ser considerado uma constante na 

vida das pessoas, visto que necessidades de informação fazem parte da vivência humana” e 

contribui decisivamente para o crescimento científico e cultural do ser humano. 

Conceituamos então, comportamento informacional como o resultado do 

reconhecimento de alguma necessidade de informação sobre determinado assunto que se 

queira ter conhecimento, dessa forma, o indivíduo realiza vários procedimentos de busca da 

informação para suprir essa lacuna (WILSON, 1999). Em vista disso, o uso da informação é o 

momento de “obtenção de informação a partir de uma fonte de informação” (MEDEIROS, 

2004). 

Por sua vez, a necessidade e busca informacional é um dos assuntos mais 

complexos no estudo de usuário, pois na literatura vários autores e pesquisadores têm tentado 

esclarecer melhor esse termo, onde alguns trabalhos têm provocado influências decisivas na 

elaboração de novos estudos na presente área, como por exemplo, os pesquisadores norte-

americanos Wilson (2006) e Kuhlthau (2004), que se destacaram com suas abordagens, além 

dos demais autores que tratam dessa temática.  

Do mesmo modo, Menzel (1966 apud BETTIOL, 1990, p. 62) com o propósito de 

identificar na literatura o termo necessidade, o autor apresenta alguns pontos importantes, tais 

como: 

a) abordagem corrente (Current Approach) da necessidade de se manter atualizado 

com o progresso corrente de um campo; 

b) abordagem de acompanhamento (Everyday Approach), originada da necessidade 

de informação específica diretamente ligada ao trabalho de pesquisa ou ao 

problema que se tem em mãos em um determinado momento; 

c) abordagem exaustiva (Exaustive Approach), destinada a satisfazer a necessidade 

de buscar e encontrar toda a informação relevante sobre o assunto. 

 

Sob o mesmo ponto de vista Paisley (1968 apud BETTIOL, 1990, p. 63) 

apresenta  quatro aspectos relevantes que afetam as necessidades de informação: 
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a) as fontes disponíveis de informação; 

b) os usos pretendidos; 

c) as características pessoais do usuário (o conhecimento, a motivação, a orientação 

profissional); 

d) o sistema social, político, econômico e cultural (afetam o usuário e o seu 

trabalho). 

 

Como o propósito de facilitar o entendimento do termo tão confuso na literatura, 

Bettiol (1990) contribuiu expondo algumas considerações:  

 

a) necessidade: o que um indivíduo deve ter para o seu trabalho, pesquisa, instrução, 

recreação, isto é, uma demanda em potencial. Conceito este inseparável dos 

valores da sociedade; 

b) desejo: refere-se ao que o indivíduo gostaria de ter, é uma demanda em potencial, 

podendo ou não ser traduzido em uma demanda concreta a uma biblioteca; 

c) demanda: é o que um indivíduo pede ou, mais precisamente, um pedido para um 

item de informação desejado que se transformará em uso potencial; 

d) uso: é o que o indivíduo utiliza. Pode ser uma demanda satisfeita ou o resultado de 

uma leitura causal ou acidental; 

e) busca da informação: é a procura que o usuário realiza propositalmente para 

solução de dúvidas e/ou de problemas para ser usada ou potencialmente usada na 

geração de novos conhecimentos. 

 

Com isso, percebemos que o usuário da informação pode adotar caminhos 

alternativos à primeira tentativa, e o processo dessa busca poderá ser repetido quando o 

usuário não atinge a sua necessidade satisfatoriamente no desenvolvido de busca 

informacional. Portanto, mesmo que o usuário tenha obtido satisfação de sua necessidade, 

podem-se criar a ele outras necessidades de informação, dando continuidade ao 

comportamento da procura informacional em um processo de fluxo constante.  

Nessa perspectiva, a autora e pesquisadora Kuhlthau (2004) caracteriza a 

atividade de pesquisa em estágios conhecidos como: iniciação, seleção, exploração, 

formulação, coleção e apresentação. Ainda a autora citada reforça que:  
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[...] a especificação precisa da necessidade pode ser impossível para o usuário, sendo 

que à medida que ele tem maior compreensão de seu problema pode ocorrer uma 

alteração em sua habilidade de representar sua necessidade para o sistema de 

informação. (Kuhlthau, 2004, p. 6).  

 

Vale frisar que esses estágios estão ligados aos processos cognitivos e afetivos dos 

usuários e nos estágios iniciais de processo de busca de informação. Para um melhor 

entendimento, a pesquisadora Kuhlthau (2004) apresenta um quadro na visão do ISP 

(Processo de Busca de informação) onde identifica os estágios em que é composto juntamente 

com seus referidos elementos, os quais são os sentimentos, as ações, pensamentos e 

finalmente, a tarefa como adequada a cada etapa. O Modelo ISP caracteriza a atividade de 

pesquisa em estágios, conhecidos como iniciação, seleção, exploração, formulação, coleção e 

apresentação. 

 

Quadro 2 - Processo de Busca da Informação (ISP) 

 

Estágios do ISP 

 

Sentimento comum a 

cada estágio 

 

Pensamentos comuns 

a cada estágio 

 

Ações comuns a cada 

estágio 

1. Início Incerteza Generalizados Buscando informações 

gerais 

2. Seleção Otimismo - - -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

3. Exploração Confusão/Frustração / 

Dúvida 

- - - - - - - - - - - - Buscando informações 

relevantes 

4. Formulação Clareza Específicos / Claros - - - - - - - - - - - -  

5. Coleta Senso de direção / 

Confiança 

Aumento do Stress Buscando informações 

focadas 

6. Apresentação Alívio / Satisfação ou 

Frustração 

Focado - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Kuhlthau (2004, p. 363) 

Assim, na recuperação da informação, esses fatores influenciam diretamente as 

estratégias, com a finalidade de alterar o conhecimento, ao passo que aumenta a possibilidade 

de gerar conteúdo de qualidade, sendo que se faz necessário o desempenhar de forma 

adequada e competente nesse processo. 

As questões do ISP estão associadas à complexidade perante a construção de uma 

busca mais completa para obtenção informacional e ainda não foi formalmente estudado no 

contexto do profissional da informação, o processo na recuperação da informação abriga 

complexas tarefas que vai além da diminuição da incerteza, na qual esta mesma é associada 
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com tarefas mais complexas e pode aumentar com o recebimento de mais informações 

(KUHLTHAU, 2004). 

Do ponto de vista de Wilson (1997, p. 552), existem oito variáveis que estão 

inclusos para fazer a intervenção no processo de busca informacional, os quais são compostos 

por: “pessoais; emocionais; educacionais; demográficas; sociais ou interpessoais; de meio 

ambiente; econômicas; relativas às fontes (acesso, credibilidade, canais de comunicação)”, 

tais elementos ficam expostos quando o usuário realiza a busca da informação, pois, abarcam 

as situações que estão à volta de quem está procurando material informativo para supressão da 

necessidade. De fato o comportamento na busca da informação passa por etapas necessárias a 

sua efetivação.  

Ainda no sentindo de contribuição, Wilson (1997, p. 566-567) afirma que as 

etapas que consiste no processo e uso geral da informação estão ligadas ao “processamento da 

informação e a incorporação da informação dentro do campo de conhecimento, valores e 

crenças do usuário e o uso da informação é a promoção de mudanças no estado de 

conhecimento, comportamentos, valores e crenças do usuário”. Sendo assim, uma vez que a 

informação é utilizada e compreendida haverá uma interpretação baseada na capacidade 

cognitiva do indivíduo, logo essa informação será usada com o objetivo de gerar mudanças 

relacionadas à atitude do usuário, atendendo às suas necessidades de informação. 

Nas seções anteriores foram abordados aspectos relacionados aos capítulos do 

referencial teórico. Na próxima seção estão descritos os aspectos referentes à metodologia 

aplicadas na pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Gonçalves et al. (2014, p. 31), “a metodologia é aparte do projeto em 

que é feito um esclarecimento sobre as formas pelas quais os objetivos propostos serão 

alcançados”. Dessa maneira, a metodologia é a estrutura para o desenvolvimento do projeto 

de pesquisa. Nela estão relacionados os procedimentos a serem adotados na pesquisa através 

de suas características e definições. 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, foi adotada a pesquisa 

exploratória com a abordagem qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa busca dar 

significado aos fatos observados, o pesquisador se propõe a participar, a compreender e a 

interpretar as informações que ele seleciona, obtidas a partir de sua pesquisa. Já, na pesquisa 

quantitativa, parte-se do pressuposto de que o pesquisador possui conhecimento sobre o 

objeto de estudo e suas características, para poder, então, testá-las ou verificá-las. Para 

Oliveira (2013), a pesquisa qualitativa pode ser considerada um processo de reflexão e análise 

da realidade, utilizando métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo 

no seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação.  

Quanto aos fins, o presente estudo é considerado descritivo, pois não tem a 

intenção de provar, mas sim, descrever os resultados obtidos com a análise das pesquisas no 

arquivo médico. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 32), 

 

[...] a descrição constitui a habilidade de fazer com que o outro veja mentalmente 

aquilo que o pesquisador observou. Em outras palavras, a descrição deve ser 

suficientemente precisa para que o interlocutor, ou o leitor, seja capaz de visualizar 

exatamente aquilo que o pesquisador observou. 

 

Quanto aos meios, com abordagem indutiva e procedimento experimental, este 

trabalho envolveu estudo de caso e pesquisa bibliográfica, pois foram necessários elementos 

que permitissem ao pesquisador primeiramente fazer um levantamento teórico sobre 

metodologia de pesquisa, a consulta em metodologias mais utilizadas. Para Rodrigues, (2011, 

p. 56) “o estudo de caso envolve o estudo profundo, detalhado e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que se permita o seu amplo conhecimento”. Dessa forma, para traçar o 

perfil e avaliação dos usuários do serviço de arquivo médico, utilizou-se o questionário e 

observação como coleta de dados. Para Cunha (1982, p.8), o questionário: “é o método mais 

frequentemente empregado para coleta de dados em estudo de usuários. Consiste num rol de 

questões a serem escolhidas pelo pesquisador junto aos informantes para obtenção de dados, 

indicados pelos mais diversos métodos de amostragem”. Nesse sentido, se fez necessário 
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levantar o máximo de informações acerca dos usuários internos na busca por informações em 

prontuários físicos da Unidade de Arquivo do Serviço Médico de Prontuário e Estatística do 

HU. Inicialmente buscou-se fornecer dados relativos ao perfil do acadêmico. Em seguida 

obteve-se respostas relacionadas á busca da informação.  

Na presente investigação, apresentou-se como população amostral os acadêmicos 

da graduação e residentes da área da saúde médica, que aproximadamente são 350 alunos 

onde utilizam das unidades assistenciais do HU-UFS para treinamento e aprendizado, e em 

exclusividade ambulatório do setor de prontuários médicos dessa instituição, sendo que, 

foram entrevistados 50 alunos.  

Sendo assim, esse trabalho buscou responder ao questionamento que o problema 

da pesquisa apresenta e assim apresentar através dos objetivos específicos chegar ao resultado 

da pesquisa. Portanto, utilizamos a metodologia a seguir:  

As fontes bibliográficas necessárias para atender as expectativas desta pesquisa 

foram: as Resoluções do CRM, publicações disponíveis na Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Sergipe (BICEN), trabalhos científicos disponíveis em bases de 

dados (TCCs, monografias, dissertações, teses e artigos).  

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado 

composto por dez questões, sendo sete de perguntas fechadas de múltipla escolha e três com 

perguntas abertas. Nesse sentido buscou-se conhecer as necessidades dos acadêmicos que 

utilizam os prontuários médico como ferramenta de pesquisa e assim identificou através da 

análise dos resultados obtidos na pesquisa que tipo de serviço o arquivo oferece, bem como se 

os mesmos encontrou-se satisfeitos na busca e recuperação da informação. 

 

3.1  Espaço amostral: unidade de prontuário e estatística do HU 

 

A Unidade de Prontuário e Estatística do Hospital Universitário, instituição que 

pertence à: Fundação Universidade Federal de Sergipe e administrada pela Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH) que fica localizado na Rua Cláudio Batista S/N, Bairro: 

Cidade Nova, Aracaju – SE, CEP: 49.060-108. A Unidade de Prontuário e Estatística do 

Hospital Universitário é responsável pela guarda e gestão dos prontuários dos pacientes se 

atende a equipe médica e multidisciplinar que compõem as clínicas e suas respectivas 

especialidades, servindo ainda aos estudantes da graduação na área da saúde e aos médicos 

residentes.  
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Possui outros serviços tais como: atendimento de agendas médica; suporte para 

pesquisa dos estudantes do Hospital da Universidade Federal de Sergipe; elaboração de 

indicadores estatísticos mensais, além do atendimento ao público externo (pacientes 

acompanhantes e/ou responsáveis).  

A gestão documental compreende todo um processo técnico que envolve a 

produção, circulação, utilização, análise e guarda de documentos, que corresponde aos ciclos 

de vida documental através de um gerenciamento de informações. 

 

No levantamento da tipologia dos prontuários destacam- se as seguintes: 

a) ficha clínica - identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história 

mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s), 

diagnóstico(s) e plano terapêutico; exames complementares - exames 

laboratoriais, exames anatomopatológicos, exames radiológicos, 

ultrassonografia, etc.; 

b) folha de evolução clínica; folha de pedido de parecer (que também podem ser 

feita na folha de prescrição e respondida na folha de evolução clínica);  

c)  quadro TPR (temperatura, pulso, respiração): primeira folha do prontuário 

quando em uso e resumo de alta/óbito. 

 

Os documentos são acondicionados em estantes de aço e acondicionados em 

caixas de papel, em grande volume e quantidade, o que aumentam as dificuldades de uma 

rápida recuperação das informações, além de provocar a ocupação de áreas físicas que 

poderiam ser destinadas à assistência médica.  

Atualmente (2019) o arquivo possui em seu acervo aproximadamente 1.000.000 

de prontuários físicos em papel, com acréscimo mensal de aproximadamente 300  prontuários, 

fazendo com que sua área ocupada seja insuficiente, ocupando uma área externa, ou seja, o 

corredor do ambulatório, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Prontuário no corredor do ambulatório 

 
Fonte: a autora, (2019)  

 

O arquivo atualmente ocupa três salas do Ambulatório Médico Alexandre 

Mendes, situado dentro do Campus da Saúde. As salas encontram-se divididas em sequencias 

numéricas obedecidas pelo preenchimento dos dados pessoais dos pacientes no momento de 

chegada ao ambulatório, caso os mesmos não possuam ainda prontuário em atividade 

(consultas nos últimos dez anos). Como mostram as Figuras 2, 3 e 4. 

 

Figura 2 – Sala 1 do arquivo 

 

Fonte a autora, (2019) 
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Figura 3 – Sala 2 do arquivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, (2019) 

 

Figura 4 – Sala3 do arquivo 

 

  Fonte: a autora, (2019) 
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Para Molina e Lunardelli (2010, p.70), a elevada quantidade de prontuários, 

aliada à escassez de espaços físicos e a inexistência de uma metodologia sistemática de 

acondicionamento e recuperação desses documentos, constituem-se atualmente em imensos 

problemas que demandam análises e ações urgentes, que demandam pessoal qualificado que 

possam atuar nessas unidades informacionais, bem como a conscientização de gestores e 

médicos que atuam direta e indiretamente na produção e desenvolvimento dessa tipologia 

documental, o que em uma perspectiva mais ampla, justifica a necessidade de parcerias entre 

os profissionais da Saúde e os da Ciência da Informação, como Bibliotecários e Arquivistas. 

Os primeiros sistemas de informação hospitalar informatizados surgiram na 

década de 60 (MOLINA: LUNARDELLI, 2010), porém, muitos hospitais públicos, ainda 

mantém o formato em papel, por não considerarem uma área prioritária para as atividades do 

hospital, como é o caso do Hospital Universitário de Sergipe. A Figura 5apresenta uma 

imagem da forma como este documento está armazenado, o qual em muitas vezes pode 

dificultar a compreensão de seu conteúdo devido a fatores como: ilegibilidade, falta de 

padronização na ordenação das informações, inexistência de controle terminológico entre 

outros; impossibilita o acesso por vários profissionais ao mesmo tempo; pode ser extraviado, 

além da sua fragilidade do suporte em papel que com o tempo vai perdendo sua possibilidade 

de manuseio. 

 

Figura 5 – Modelo de prontuário físico 

 

Fonte: a autora, (2019). 
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Com relação à equipe do setor de Arquivo do Ambulatório do HU, o mesmo 

apresenta em seu quadro de funcionários cinco terceirizados pela empresa Serviços Eireli 

(NILTEK), três. Assistentes Administrativos EBSERH (nível médio) e um analista 

administrativo Biblioteconomia (nível superior). 

As atividades dos terceirizados e assistentes administrativos da EBSERH são: 

 

a) atendimento na entrega do prontuário no arquivo, quando não está agendado 

ou foi agendado pela internet;  

b) separação por especialidade médica para entrega de prontuários com 24 horas 

de antecedência. Esta atividade conta com uma média de atendimento de 300 

prontuários, através de boletins/mapas recolhidos em cada recepção pelos 

funcionários do arquivo; 

c)  atendimento aos acadêmicos da graduação e pós-graduaçãoquando 

necessitam fazer pesquisas; 

d) recolhimento de Prontuários pelos funcionários do arquivo já atendidos no dia 

anterior que ficam nas recepções, com uma média de 300por dia;  

e) recebimento dos prontuários provenientes do Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar – (NVE), para coleta de dados epidemiológicos; 

f) organização para arquivamento dos prontuários (em ordem numérica), com 

uma média e 400 (quatrocentos) por dia;  

g) trocas de capas danificadas dos prontuários com o objetivo de manter sua 

conservação e preservação dos dados;  

h) revisão dos prontuários antigos, com o objetivo de manter no arquivo os 

documentos dos últimos dez anos;  

i) cópia de prontuários quando previamente solicitado e autorizado pelo médico 

responsável. 

 

As atividades executadas pelo Analista Administrativo é: 

 

a) estabelecer os objetivos, a estrutura e o funcionamento do Serviço Médico e 

Estatística – (SAME);  

b) auxiliar o setor de Regulação em Saúde – (SRAS) de acordo com a 

solicitação de mobiliários para o (SAME). 
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c)  avaliar os conjuntos documentais, determinando os respectivos prazos guarda 

e destinação;  

d) elaborar junto ao (SRAS) o fluxo de saída de prontuário para cópias;  

e) atualizar-se quanto ao processo de arquivamento de prontuários e treinar os 

servidores do setor;  

f) compor a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos;  

g) realizar visitas técnicas em hospitais que possuam arquivos de prontuários já 

organizados, com o objetivo de observar as melhores práticas e se possível, 

aplicar no arquivo do HU;  

h) realizar a Gestão da Informação do Arquivo, ou seja, planejar, organizar, 

capacitar funcionários, controle e uso da informação envolvendo pessoas, 

equipamentos, bem como ser responsável pela tramitação, uso, avaliação e o 

arquivamento dos prontuários nas fases corrente ou intermediária, visando 

seu recolhimento para a guarda permanente; 

i) elaborar conjuntos de estratégias com o objetivo de identificar as 

necessidades informacionais, mapear o fluxo do prontuário nos diferentes 

ambientes do hospital, assim como sua coleta, filtragem, análise, organização, 

armazenamento, objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades diárias 

e a tomada de decisão quando necessário;  

j) supervisionara organização e o arquivo de prontuários no ambulatório e no 

arquivo morto (arquivo inativo/ permanente);  

k) estabelecer a organização dos conjuntos documentais a serem avaliados, 

incluídos nos métodos de classificação, adotados, bem como importância para 

fins de prova, de informação e de estudos e pesquisas nas áreas da saúde, 

humanas e sociais. 

 

3.1.1 Hospital Universitário de Sergipe HU/UFS 

 

O HU é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), conforme estabelecem os artigos nº 132, 133 e 146 do Regimento 

Interno da UFS, atualmente está subordinada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), através do Contrato 141/2013 de 17 de outubro de 2013, firmado entre as partes. 

Dessa forma, por ser um órgão público, tem por obrigação legal prestar contas das suas 

realizações e da aplicação dos seus recursos, proporcionando conhecimento aos órgãos 
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competentes e, principalmente, à sociedade.(Relatório de Gestão 2018-Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Sergipe). 

Situado no Campus da Saúde “Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior” em 

Aracaju e pertence desde 1984 à UFS, onde funciona como centro hospitalar dedicado à 

assistência, docência e investigação no âmbito das Ciências da Saúde. É totalmente integrado 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, o HU-UFS ocupa um espaço de referência e 

excelência em Sergipe, na prestação de assistência médico-hospitalar. Está localizado 

Palestina, Aracaju, SE. O mesmo é mantido com recursos da União, através do atendimento 

exclusivamente a pacientes do (SUS).  

O HU é um hospital geral, de referência e contrar referência, destinado a integrar 

as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão dos cursos da área da saúde da UFS. Sendo 

assim, o hospital foi incorporado à estrutura administrativa da UFS em 1984, por meio da 

cessão efetuada pelo Ministério da Saúde. É totalmente integrado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Atualmente, o HU-UFS ocupa um espaço de referência e excelência em Sergipe, 

na prestação de assistência médico-hospitalar. Está localizado no bairro Palestina, Aracaju, 

SE. Sua finalidade consiste na prestação de serviços gratuitos de assistência médico-

hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a 

prestação de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 

formação de pessoas no campo da saúde pública.  

A instituição é considerada referência em atendimentos de média e alta 

complexidade do SUS, atuando em suas unidades assistenciais, a saber: serviço ambulatorial; 

setor de exames, diagnóstico e imagem; e enfermarias para a internação dos pacientes. Além 

disso, possui um papel importante para a sociedade no campo da saúde com seus serviços 

prestados a toda sociedade sergipana. 

Vale frisar, que o hospital “é cenário de ensino para todos os cursos da área de 

saúde da UFS, e destaca que aproximadamente 350 alunos atualmente utilizam as unidades 

assistenciais do HU-UFS para treinamento e aprendizado” (BARBOZA, 2018, p. 39). 

Portanto, esses cursos da área da saúde estão ligados ao CCBS (Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde) vinculados aos seguintes departamentos: Departamento de Fisioterapia (DFT); 

Departamento de Fonoaudiologia (DFO) e Departamento de Nutrição (DNUT).  

O Hospital Universitário tem como competência cultivar o saber em suas várias 

formas de conhecimento puro e/ou aplicado, propondo-se a: 
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a) prestar serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, e também 

adotar medidas preventivas e assistenciais da saúde da população do Estado 

de Sergipe; 

b)  servir como unidade de referência e contra referência no âmbito da saúde 

dentro do Sistema Único de Saúde do Estado - SUS; 

c)  servir de aprendizado para os ensinos de graduação e pós-graduação das 

profissões ligadas às áreas da saúde e multidisciplinares; 

d) servir como campo de ensino, de pesquisa e de extensão para os profissionais 

das áreas da saúde e afins, em nível de pós-graduação “lato-sensu” e “stricto-

sensu”; 

e)  servir como campo de treinamento, estágio e atualização de recursos humanos 

de nível superior; 

f)  promover a educação continuada por meio de cursos, de estágios e de 

treinamentos específicos; 

g)  desenvolver atividades de investigação científica e tecnológica no campo das 

ciências da saúde e de áreas afins e ainda, contribuir para a realização de 

estudos e pesquisas sobre os principais problemas da saúde da população no 

Estado; 

h)  contribuir na formação e no trabalho de equipe multiprofissional, com 

coparticipação de responsabilidades entre os diversos segmentos, visando o 

atendimento da clientela, da sociedade e da instituição aos quais está 

vinculada; 

i)  priorizar as ações diretamente relacionadas com o ensino de graduação e pós-

graduação, pesquisa e extensão dos cursos vinculados ao campus da saúde e 

de áreas afins, bem como as áreas técnicas administrativas da UFS; 

j)  prestar, administrar e executar serviços de assistência à saúde da comunidade 

nos níveis de baixa, média e alta complexidade no distrito geo-educacional 

onde está inserido. 
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Figura 6 – Fachada do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) 

 

Fonte: www.ebserh.gov.br 

 

 Por sua vez, no exercício de 2014 ocorreu uma mudança no modelo de 

gerenciamento do HU, tendo em vista que foi firmado em 17 de outubro de 2013 o contrato nº 

141/2013 entre a Universidade Federal de Sergipe e a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares – Ebserh.  Portanto, a Ebserh foi criada em 2011, através da Lei nº 12.550, como 

Empresa Estatal dependente vinculada ao Ministério da Educação e que é responsável pela 

gestão de Hospitais Universitários Federais, inclusive pelo apoio ao ensino e à pesquisa na 

área de saúde nesses hospitais. A mesma conta com uma rede hospitalar composta por 40 

Hospitais Universitários Federais cujo objetivo é aperfeiçoar os serviços de atendimento à 

população, por meio do SUS, e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas. 

Em outubro de 2013, o HU passou a fazer parte da rede de Hospitais 

Universitários Federais administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação. A Ebserh passou a atuar de forma 

conjunta com as universidades com o objetivo de aperfeiçoar a assistência médico-hospitalar, 

ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população atendida pelo SUS. Outro ponto 

importante é a integração ensino, pesquisa e extensão, contemplando ainda a formação de 

pessoas na área da saúde pública. (Relatório de Gestão 2018, p.127). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção objetiva apontar os resultados obtidos na pesquisa através da coleta de 

dados, bem como sua análise com vistas a responder os objetivos e o problema da pesquisa.  

A coleta de dados foi feita através de visitas ao espaço físico do Ambulatório do Hospital 

Universitário com aplicação do formulário de pesquisa (Apêndice A), presencialmente 

composto por questões orientadoras relacionadas aos objetivos do estudo, caracterizando-se 

como entrevista. 

Os resultados foram coletados e em seguida tabulados, os quais apresentaremos a 

seguir. O universo da pesquisa era inicialmente 50 (cinquenta) alunos, dos quais obteve-se um 

resultado aproximado de 50% (cinquenta por cento) nas respostas, ou seja, 25 (vinte e cinco) 

questionários respondidos, um quantitativo significativo ao observarmos que o período de 

coleta esteve restrito ao período de recesso acadêmico da UFS. 

O formulário com as questões foi dividido em seis partes. A primeira parte, 

gráficos de 1 a 4, foram importantes para identificar o perfil dos acadêmicos, apresentando os 

dados sobre gênero, idade, tipos de usuário e qual curso pertencem à área da saúde. A segunda 

parte buscou identificar as dificuldades que os acadêmicos encontram ao fazerem buscas nos 

prontuários (considerando que os mesmo ainda encontram-se em papel), em seguida, em 

saber qual o objetivo da consulta aos prontuários, enquanto atividade acadêmica, suas 

dificuldades no momento da busca por informação, sobre a eficácia no momento da 

recuperação dessa informação, qual sentimento no momento da busca e finalizando com 

possíveis sugestões de melhorias para a realização de pesquisa no arquivo. 

 

4.1  Perfil dos usuários do arquivo 

 

De acordo com a proposta inicial desta pesquisa as questões foram distribuídas em 

três partes a primeira delas refere-se ao perfil do usuário do arquivo, nesse sentido a primeira 

pergunta feita aos alunos relacionou-se em saber qual categoria de usuário o pesquisador se 

encontra e o resultado será apresentado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Categoria de usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Ao analisar os dados do gráfico 1, observou-se que os alunos de graduação são a 

maioria dos respondentes, correspondendo a 22 (vinte e dois) do total, ou seja, 88%, seguidos 

dos acadêmicos da pós graduação com três entrevistados, correspondendo a 12%, essa 

categoria está representada por alunos residentes que é uma modalidade de ensino de pós-

graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em 

instituições de saúde como hospitais-escola e realizam atividades profissionais remuneradas 

sob a orientação de médicos especialistas. 

 

Gráfico 2 – Gênero 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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A segunda questão está relacionada ao gênero dos alunos e a pergunta apresentava 

duas opções, feminino e masculino, diante das respostas obtidas o resultado apresentado foi 

que a maioria dos entrevistados pertencem ao sexo feminino 16 (dezesseis), correspondendo a 

64% e nove do sexo masculino, ou seja, 36%. Esse resultado reflete uma pesquisa realizada 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE), no ano de 2019, onde afirma que o número de mulheres nos 

cursos superiores cresce acima da média da população. Em 1996, por exemplo, eram 51,4% 

dos universitários e 51,2% da população. No ano de 2018 representam, 54,6% dos estudantes 

matriculados no ensino superior (PNAD, 2019). 

A terceira questão ainda estava relacionada ao levantamento do perfil do usuário e 

teve como objetivo identificar qual a faixa etária dos entrevistados e as respostas 

identificaram que a maioria 20 (vinte)dos acadêmicos encontram-se na idade entre 16 e 27 

anos, seguido por quatro entrevistados na faixa entre  28 a 35 anos e apenas um entre 36 a 43 

anos e nenhum com idade acima de 43 anos. Conforme representado no gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Os dados apresentados corroboram com dados do Instituto Brasileiro e Geográfico 

(IBGE), que afirma que em uma década o crescimento na proporção de universitários na faixa 

etária de 18 a 24 anos de 32,9%, em 2004, para 58,5% em 2014, significando, portanto, que 

os alunos jovens representam uma maioria significativa dos estudantes universitários. 

16 a 27  28 a 35  36 a 43 acima de 43

Série1 20 4 1 0
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Com relação ao curso ao qual pertence na área da saúde, temos, conforme o 

Gráfico 4, uma concentração de acadêmicos do curso de Medicina, com 19 (dezenove) 

respondentes, dois pertencem ao curso de Ciências Biológicas e o restante encontram-se 

divididos entre os cursos de Farmácia, Residente de Pediatria, Residente de Cirurgia Geral e 

residente de Cirurgia Obstétrica, totalizando quatro entrevistados. A pergunta foi aberta com o 

objetivo de não limitar as respostas dos alunos. 

 

Gráfico 4 – Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

4.2 As principais dificuldades no momento da pesquisa 

 

A segunda parte do formulário foi destinada a buscar entender quais as principais 

dificuldades dos acadêmicos no momento da pesquisa e mais uma vez a pergunta aberta 

deixou os entrevistados à vontade para expressar suas opiniões, porém, algumas respostas 

apresentaram coincidências. 12 (doze) responderam ainda não fizeram pesquisa pela primeira 

vez, porém, sabem como funciona o setor de arquivo, um número significativo cerca de 48%, 

seguido de sete acadêmicos que responderam que “sempre encontrou dificuldades” com 28%, 

dos quais não detalharam quais são essas dificuldades. 3 acadêmicos, cerca de 12% afirmam 

que as “letras ilegíveis” dificultam o entendimento da patologia do paciente prejudicando em 

algumas vezes o resultado das suas próprias pesquisas, dois apontam que  “pesquisa em 

prontuário de paciente ambulatorial”,  ou seja 8%, o que nos leva a entender  com essa 

resposta que as dificuldades estão relacionadas com a própria pesquisa, outros dois 
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acadêmicos afirmam que as dificuldades estão relacionadas a “falta de informação que 

deveriam constar no  prontuário”, quatro alunos pontuam que as dificuldades estão 

relacionadas “à perda de folhas” um, “a uma organização confusa” um, “a dificuldade no 

acesso” um e a “demora na localização dos prontuários” um perfazendo um total de 16% dos 

entrevistados, como demonstrado no gráfico 5. 

Para Dias e Pinto (2015, p. 8), uma grande dificuldade está de fato relacionada 

à caligrafia ou letra dos profissionais que registram informações e conhecimentos nesses 

documentos e à compreensão dos assuntos enunciados na sua redação, que é muito particular. 

Isso acontece porque na redação e transcrição desses documentos tanto pode ser utilizado o 

vernáculo do cotidiano como, também, uma terminologia de especialidades, abreviações 

(siglas e acrônimos), abreviaturas e símbolos (sejam de medidas, químicos, físicos ou 

matemáticos, além de neologismos que não sabemos mesmo o significado, de imediato), e 

isso pode provocar interferências no processo de comunicação intra e entre a equipe 

multiprofissional de saúde e entre ela e os pacientes. Tudo isso pode trazer consequências 

inimagináveis para o cuidado do paciente e, inclusive ser peça em processos judiciais. A 

situação se agrava quando tratamos de prontuários em papel, o que é o caso do Arquivo do 

Hospital Universitário de Sergipe. 

 

Gráfico 5 – Dificuldades no momento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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4.3 Objetivo da pesquisa nos prontuários 

 

A terceira parte da pesquisa está relacionado ao objetivo da pesquisa nos prontuários, 

para obter essa resposta foi feita a seguinte pergunta “Qual o objetivo da consulta aos 

prontuários médicos localizados no arquivo?”, foram estabelecidas três opções, a primeira 

delas estava relacionado a nota de componente curricular, a qual não recebeu nenhuma 

resposta, seguido de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com  sete respostas, 

correspondendo a 28%  e Outros com 16 (dezesseis) respostas, ou seja, 64%. 

 

Gráfico 6 – Objetivo da pesquisa em prontuários 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

4.4 Dificuldades na busca por informação 

 

A quarta parte da pesquisa está relacionada às dificuldades na busca por 

informação, para obter essa resposta foi feita a seguinte pergunta “Quais as principais 

dificuldades no momento da busca por informação nos prontuários disponibilizados no 

Arquivo do Hu?”, vale observar que nesta questão o aluno ficou livre para responder mais de 

uma alternativa, resultando, consequentemente, em um número maior das respostas.  

A grande maioria, vinte acadêmicos responderam que “Por ainda apresentarem-se 

em formato de papel, dificulta a interpretação dos dados”, ou seja, 80% dos entrevistados 

acreditam que o papel é o principal responsável pela dificuldade na busca por informações. 

Nove respostas apontaram que a principal dificuldade está relacionada ao conteúdo das 

informações para um resultado satisfatório da pesquisa, representando 36%. Outra dificuldade 
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apontada é que faltam dados referentes a anamnese do paciente, o qual pode demonstrar 

incoerência nos resultados, ou seja, cada profissional anota de diferentes maneiras, não se 

importando com a interpretação que outro profissional possa descrever. Dois respondentes 

afirmaram que os dados do paciente encontram-se incompletos, representando 8% do total dos 

respondentes. 

 

Gráfico 7 – Dificuldades na busca por informação 

  
 Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

4.5  Recuperação da informação 

 

A quinta parte da pesquisa está relacionada à recuperação da informação, para 

obter essa resposta foi feita a seguinte pergunta “A recuperação da informação nos 

prontuários eletrônicos poderia ser considerada mais eficaz do que nos prontuários físicos?”. 

Esta questão apresentou duas alternativas de resposta, sim e não e 100% dos entrevistados 

responderam que “Sim”. 
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Gráfico 8 – Recuperação da informação mais eficaz em prontuários eletrônicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Estudos apontam que as vantagens do Prontuário Eletrônico (PEP) em relação ao 

Prontuário de Papel são comprovadamente mais relevantes, destacando-se a maior 

integralidade dos dados, a interoperabilidade dos sistemas; fatores que constituem o atributo 

essencial na qualidade dos cuidados ao paciente, dos serviços prestados no sistema de saúde 

de um país. Outra vantagem considerável também é a diminuição do volume documental e 

consequentemente, do espaço físico que o prontuário de papel demanda  (MOLINA; 

LUNARDERLLI, 2010, p.80).  

 

4.6  Sentimento no momento da busca por informação 

 

A sexta parte da pesquisa está relacionada ao sentimento do usuário na busca por 

informação, para obter essa resposta foi feita a seguinte pergunta “Qual o seu sentimento 

quando você está realizando a busca por informações?”, nessa questão duas pessoas 

afirmaram se sentir confiante, pois conseguiu compreender o que estava no prontuário, ou 

seja, 8%. As mesmas quantidades de pessoas afirmaram se sentir “satisfeito, pois sempre 

localizo as informações que necessito para minha pesquisa”, o que contradiz um pouco com a 

resposta de vinte e duas, pessoas que finalizam suas pesquisas “com dúvidas, pois por ser em 

papel dificulta a compreensão ora pela escrita, ora pela desorganização na sequência de 

atendimento dos pacientes”, ou seja, 92% dos entrevistados. A possibilidade de marcar duas 

questões ampliou o quantitativo das respostas. Porém, essa questão deixou claro que a grande 
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maioria demonstrou um sentimento de dúvidas devido a escrita ou devido a desorganização 

dos atendimentos realizados no ambulatório. 

 

Gráfico 9 – Sentimento no momento da busca por informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Para Kuhltau (2004), esses estágios de recuperação da informação estão relacionados 

ao processo da busca por informação e cada usuário tem um sentimento comum a cada estágio 

da busca da pesquisa, bem como os resultados de suas ações em cada um desses estágios. 

 

4.7 Sugestões de melhorias no arquivo 

 

A última parte da pesquisa está relacionada ao sentimento do usuário na busca por 

informação, para obter essa resposta foi feita a seguinte pergunta aberta “Caso considere 

necessário, aponte sugestões de melhorias para a realização de pesquisas nos prontuários no 

arquivo médico do Hospital Universitário de Sergipe”. As respostas foram as seguintes: 
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Quadro 3 – Sugestões de melhorias 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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Gráfico 10 - Sugestões de melhorias no arquivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

12 entrevistados afirmaram que o arquivo pode melhorar com a implantação do 

prontuário eletrônico e que os mesmos poderiam ser organizados pela sequência de 

atendimento, três. Outra melhoria estaria relacionada ao espaço, que deveria ser mais 

confortável para avaliação dos prontuários. Dois acadêmicos responderam que o quantitativo 

de prontuário para realização das pesquisas poderia ser maior, pois a quantidade atual se 

limita, na maioria das vezes, a dez prontuários por pesquisador/dia Um respondeu que o 

arquivo poderia melhorar se utilizasse pastas classificadoras para a guarda dos conteúdos dos 

prontuários. Um respondeu que seria interessante utilizar folhas que não permitisse escrever 

no verso, pois a utilização ou a falta de espaços prejudica a leitura no momento da pesquisa,  

Outra questão apontada foi a importância da setorização do arquivo por clínica um, 

porém, tal estratégia aponta um certo desconhecimento do acadêmico do funcionamento do 

ambulatório, visto que no os pacientes buscam diversas especialidades em clínicas diferentes. 

Um respondeu que o arquivo poderia melhorar caso padronizasse os prontuários, porém, não 

detalhou de que forma isso seria possível. Um pesquisador, citou que a organização dos 

prontuários em ordem e grampeá-los por data de atendimento também seria uma  outra opção 
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de melhorar o arquivo. Outro respondeu que a burocracia para acesso aos prontuários deveria 

ser menor, pois atualmente os alunos enviam um e-mail ao setor e ligam para confirmar a data 

da ida para realizar a pesquisa, um respondeu que a melhoria está relacionada à falta de 

funcionários para atendimento tanto de acadêmicos quanto para pacientes. 

De acordo com as respostas dos entrevistados percebemos a importância de um 

projeto maior de organização do arquivo, que envolva tanto recursos humanos quanto a 

estrutura física. Eles foram unânimes em apontar a extrema necessidade de informatização do 

acervo através da implantação dor prontuário eletrônico. Destacamos também a visão que os 

gerentes acadêmicos têm do Arquivo do Hospital Universitário e a importância da equipe que 

faz a gestão do hospital se preocupar com as demandas do setor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dias atuais a questão do gerenciamento de prontuários, pelo menos no que diz 

respeito ao acesso, busca e recuperação da informação, é uma obrigação para que qualquer 

estabelecimento hospitalar que firmem convênios com suas fontes pagadoras sejam o governo 

ou as operadoras de saúde consideradas privadas. Entretanto, isto não significa que os 

hospitais, no caso desta pesquisa, os universitários mantenham um processo de gestão 

documental do prontuário que atendam os requisitos da documentação. A preocupação como 

visto nesta pesquisa, está mais ligada às demandas de acesso da informação de curto prazo, 

como continuidade do cuidado durante o atendimento do paciente. Demandas como 

continuidade do cuidado do paciente depois do atendimento, pesquisa médica e social, acesso 

democrático à informação, entre outros não são contemplados nos espaços de guarda de 

prontuários médicos que se auto declaram possuir Arquivos Médicos. 

A pesquisa "Comportamento do usuário na busca por informação em prontuário 

médico: estudo de caso dos acadêmicos do Hospital Universitário de Sergipe - HU, buscou 

responder "quais as principais dificuldades na busca por informação relacionadas às pesquisas 

realizadas no arquivo de prontuário médico do Hospital Universitário de Sergipe por alunos 

da graduação e da pós-graduação, levantou dados através da aplicação de um formulário com 

dez perguntas, que resultaram em questões que poderão colaborar na tomada de decisão a 

nível gerencial por parte dos gestores do hospital. Ao retomarmos o objetivo geral deste 

estudo que foi analisar o comportamento do usuário no processo de busca da informação em 

prontuários físicos, bem como suas reais dificuldades, fez-se necessário identificar o perfil do 

usuário, levantar suas necessidades e apresentar os dados das dificuldades. Nesse sentido, 

observamos que o mesmo foi alcançado através do resultado e apresentação da análise, 

resultado de uma análise qualitativa e quantitativa, respondendo principalmente à questão de 

partida relacionada ao prontuário físico (papel). 

Ficou evidente a necessidade da implantação do prontuário eletrônico do paciente – 

PEP que objetiva quebrar alguns paradigmas, tanto no atendimento ambulatorial, como no 

tratamento documental das informações resultado deste processo. A informatização dos 

registros de saúde altera de forma significativa os processos que apresentam alto grau de 

dependência nas tomadas de decisão, como por exemplo, as prescrições, as letras dos médicos 

apontadas como “incompreensíveis” para muitos pesquisadores, bem como, a organização 

dessa documentação. Com o prontuário em suporte papel, o médico ainda necessita de ajuda 
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do restante da equipe, alunos da graduação e pós, na busca e recuperação de dados do 

paciente, informações básicas como: datas de consulta, medicação utilizada, resultados de 

exames, com a informatização todas estas informações estão disponíveis para ele em tempo 

real.   

A realidade apresentada pelo Arquivo do Hospital Universitário não é muito diferente 

dos demais arquivos, devido à grande produção de documentos e limitação de espaço físico 

para sua guarda, a implantação do processo de digitalização torna-se necessária, pois irá 

otimizar o grande volume documental e, ao mesmo tempo, permitir o acesso por parte dos 

usuários (acadêmicos, médicos e demais profissionais da saúde). Quanto ao manuseio dos 

documentos, a digitalização restringe o contato direto à documentação original, garantindo 

sua integridade, assim como a preservação e segurança das informações. 

A gestão documental aplicada a prontuários do paciente devem ser vista como um 

processo institucional, onde o arquivo é apenas gestor e não necessariamente executor. Isto 

significa que a visão de um arquivo como departamento detentor de uma técnica própria que 

só a aplicava quando o prontuário estava em sua guarda, precisa ser revisto. A pesquisa 

resultou em sugestões dos acadêmicos que devem ser observadas com cuidado e levadas em 

consideração pelo corpo técnico e gestor do hospital.  

Os desafios são enormes hoje para os arquivos dos hospitais universitários, a recente 

e controvérsia legalização de acesso, a pressão pela qualidade de seus registros, a 

profissionalização da gestão hospitalar e da saúde como um todo e ampliação, diversificação e 

complexidade das informações. O momento é de reflexão e de encontrar novos caminhos e 

técnicas que consigam dar respostas às novas demandas aos profissionais da documentação, 

sejam eles arquivistas ou bibliotecários, pois este detém o conhecimento e a sensibilidade para 

buscar alternativas que possam, através de projetos, melhorar consideravelmente o 

atendimento desse tipo de equipamento informacional.  

A presença destes profissionais, atuando em conjunto com o corpo clínico, é 

fundamental para auxiliar nos cuidados necessários à massa documental, desde o momento de 

sua produção, a fim de propor uma racionalização e adoção de estratégias adequadas para a 

recuperação da informação, assim como apontar soluções na área tecnológica, como, por 

exemplo, a adoção do processo de digitalização dos prontuários, possibilitando sua guarda de 

maneira eficaz. Independentemente do tipo de tratamento e intervenção que possa ser adotada, 

este serviço deve ser acompanhado por um profissional qualificado e atendo às demandas 

atuais.  
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Essa pesquisa, portanto, pretende contribuir para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros que tenham por objetivo explorar a importância da busca da informação em 

prontuários desde o momento de sua produção, passando pela organização e recuperação 

dessa informação e, também, como fundamento para outras instituições que possuam interesse 

em melhorar a qualidade de seu acervo de maneira correta. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

b

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) leitor(a), lhe convidamos para participar da pesquisa “Comportamento 

do usuário na busca por informação em prontuários médico: estudo de caso dos acadêmicos 

da área da saúde do Hospital Universitário de Sergipe”, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Josineide Barbosa Silva, graduanda em Biblioteconomia e Documentação 

pela Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da professora Dra. Alessandra dos 

Santos Araújo, a qual tem como objetivo analisar o comportamento do usuário interno, 

acadêmicos da graduação da área da saúde e residentes, no processo de busca da 

informação em prontuários físicos no contexto do arquivo médico da Unidade de 

Prontuário do HU.   

Sua participação é voluntária e se dará por meio da aplicação de um formulário 

desenvolvido especificamente para esta pesquisa. É de seu conhecimento que a sua 

participação nesta pesquisa não implica em nenhum benefício pessoal, não é obrigatória e 

não trará riscos previsíveis.  

Caso queira, saiba que pode desistir a qualquer momento, sem que isso lhe 

cause prejuízo. Será, portanto, acompanhado (a) e assistido(a) pela pesquisadora 

responsável durante a aplicação do formulário, além disto, não haverá nenhuma forma de 

reembolso de dinheiro, já que com a participação na pesquisa, não haverá nenhum gasto.  

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com (o)a 

pesquisador(a) pelos e-mails <josi-virtude@bol.com.br> e <alearaujo1@hotmail.com> ou 

pelo telefone (79) 9 88429282; poderá também entrar em contato com o Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, pelo telefone (79) 3194-6822. 

Diante disso, eu, _________________________________________, fui 

informado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer, porque precisa da minha colaboração 

e entendi a explicação fornecida. Por esta razão, aceito participar voluntariamente desta 

pesquisa sabendo que os dados coletados estarão sob o resguardo científico e o sigilo 

profissional. Além disso, contribuirão para o alcance dos objetivos deste trabalho e para 

posteriores publicações dos dados. 

 

São Cristóvão, _____de ____________ de 2019 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Prezado acadêmico o questionário abaixo visa coletar dados para a conclusão da fase 

exploratória do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC2 da Aluna de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Sergipe, Josineide Barbosa Silva.   

Desde já agradecemos sua atenção e disponibilidade. 

 

Comportamento de usuário na busca por informação em prontuário médico: estudo de 

caso dos acadêmicos da área da saúde no Hospital Universitário de Sergipe 

 

1. Das opções abaixo, em qual categoria de usuário do arquivo você se encontra?  

a) (  ) Aluno de Graduação 

b) (  ) Alunos de Pós Graduação 

 

2. Gênero 

a) (  ) Masculino    

b) (  ) Feminino  

 

3. Faixa etária  

a)   (   ) 16 a 27  

b)   (   ) 28 a 35 

c)   (   ) 36 a 43 

d)  (   ) acima de 43 

 

4. Qual curso você fez/faz na Universidade Federal de Sergipe?  

 

5. Já teve alguma dificuldade em fazer alguma pesquisa nos prontuários médicos 

localizados no arquivo do ambulatório?  
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6. Qual o objetivo da consulta aos prontuários do paciente localizados no Arquivo?  

a)  (  ) Trabalho para nota de componente curricular 

b)  (  ) Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

c)  (  ) Outros___________________ 

 

7. Quais as principais dificuldades no momento da busca por informação nos 

prontuários disponibilizados no Arquivo do Hu?  

a)  (  ) Por ainda apresentarem-se em formato de papel, dificulta a interpretação dos dados 

b)  (  ) Não contém as informações que procuro ou procurei no momento da pesquisa para um 

resultado satisfatório 

c)  (  ) Os dados pessoais do paciente encontram-se incompletos 

d)  (  ) Faltam dados referentes a anamnese do paciente 

 

8. A recuperação da informação nos prontuários eletrônicos poderia ser considerada 

mais eficaz do que nos prontuários físicos?  

a)  ( ) sim 

b)  ( ) não 

 

9. Qual o seu sentimento quando você está realizando a busca por informações? (pode 

marcar mais de uma opção)  

a)  ( ) Confiante, pois conseguiu compreender o que estava no prontuário; 

b)  ( ) Com dúvidas, pois por ser em papel dificulta a compreensão ora pela escrita, ora pela 

desorganização da sequencia de atendimento dos pacientes; 

c)  ( ) Satisfeito, pois sempre localizo as informações que necessito para minha pesquisa 

 

10. Caso considere necessário, aponte sugestões de melhorias para a realização de 

pesquisas nos prontuários no arquivo médico do Hospital Universitário de Sergipe. 

 

Obrigada! 


