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RESUMO 

 

O serviço de socorro de emergência pré-hospitalar constitui um componente crítico do 

sistema de saúde pública entre o local do atendimento inicial e o cuidado hospitalar 

definitivo. Os dados colhidos pelas equipes de salvamento no cenário do evento 

representam uma fonte potencial única de informação e constituem uma base fundamental 

para suporte a tomada de decisão na gestão de saúde pública. No Rio de Janeiro, este 

atendimento é prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMERJ) que atende às vítimas e documenta manualmente em formulário cada 

atendimento prestado. Com a progressiva deterioração das contas públicas estaduais e 

consequente restrição orçamentária e perda gradual de recursos humanos, o CBMERJ 

buscou alternativas para melhoria operacional sustentável e, como resultado, implantou 

em 2015 um projeto de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) para automação 

da captura dos dados dos formulários de atendimento pré-hospitalar, que consistiu de uma 

fase de captura de dados seguida de validação automática de dados através de uma 

ferramenta proprietária, gravação em banco em dados para posterior qualificação, e 

apresentação de resultados a partir de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) com uma 

ferramenta de BI. Com aplicação direta de tecnologia, foi possível ampliar a base de 

registros e reduzir de maneira significativa a dependência de recursos humanos, ao 

mesmo tempo aumentando a qualidade de dados do resultado final. 

 

Palavras-chave: automação de processo, GED, OCR, ICR, sistemas de informação, 

sistema de apoio à decisão, tecnologia da informação, inteligência de negócios 
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ABSTRACT 

 

Emergency Medical Services (EMS) consist of a critical component of Public Health 

systems, between the point of initial service and a final place of care (usually a Hospital). 

Data collected by EMS teams at the event scene represent a potential unique source of 

information and as such, will frame a pivotal database to support decisions in this 

particular field. In the State of Rio de Janeiro, this service is provided by the local fire 

department (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERJ), 

institution in charge of attending patients, transferring whenever needed and manually 

documenting each event in a specific paper form. With the progressive deterioration of 

the State finances and subsequent budget limitations, human resources have been 

gradually reduced, leading CBMERJ to the search of sustainable operational 

improvements; as a result, in 2015 this institution deployed an ECM project (Enterprise 

Content Management) to automatically capture data from the manual forms, consisting 

basically of an Data Capture phase followed by automatic data validation using a 

proprietary tool, and further recording in a specifically designed database to be used as a 

Data warehouse (DW) for Decision-support systems.  

 

Keywords: process automation, ECM, OCR, ICR, information systems, decision-support 

systems, information technology, business intelligence, BI 
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Capítulo 1  

Introdução  

 

1.1  – Tema 

No cenário globalizado, a informação é um dos bens mais valiosos para nossas 

instituições, sejam elas da esfera pública ou privada. Para seu uso pleno, com uma 

produção crescente de documentos com dados e informações em volume e velocidade 

exponencial nas organizações, elas precisam ser processadas, organizadas, armazenadas 

e disponibilizadas em tempo adequado para suporte a decisão gerencial. 

A tecnologia de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) surge como 

atrativa e viável e vem se destacando como ferramenta estratégica para a gestão das 

informações corporativas, possibilitando suporte a decisões gerenciais para ações mais 

eficientes. 

Um importante componente na área de saúde pública, na ponta inicial de um 

serviço integrado de urgência e emergência, está o serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH), modalidade que engloba a assistência a pacientes em condições agudas e da forma 

mais precoce possível, com o objetivo de preservar a vida e manter íntegras as funções 

eventualmente afetadas por um agravo, como um acidente automobilístico ou um infarto 

agudo do miocárdio. 

No Município do Rio de Janeiro (MRJ) o APH é realizado desde 1986 pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) através do Grupamento de 

Socorro de Emergência (GSE), que desde 2.009 também gerencia o Serviço de 

Atendimento Móvel de Emergência (SAMU). 

Cada atendimento pré-hospitalar gera um formulário – o Registro de Atendimento 

Pré-hospitalar (RAPH) -  que consiste de um formulário em papel com os dados sócio- 

demográficos, geográficos, assistenciais, operacionais e de desfecho, preenchidos pelo 

profissional que efetua o socorro. A sistematização destes dados coletados manualmente 

é de fundamental interesse aos gestores do sistema, pois é deste processo que surgirão as 
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possibilidades de compreensão e ajuste da efetividade do modelo de atendimento pré-

hospitalar. 

Nos últimos anos, porém, o Brasil e o estado do Rio de Janeiro em especial, 

atravessam uma grave crise política e econômica com impactos significativos na gestão 

dos serviços públicos. Um dos efeitos dos ajustes que as instituições públicas estão 

enfrentando é o cenário de redução de recursos humanos, com corte médio provável de 

mais da metade do grupo de digitadores que realizam a entrada de dados dos RAPHs em 

sistema, com consequente queda no volume de digitação e de dados disponíveis para a 

gestão do serviço. 

Este trabalho trata essencialmente da estratégia desenvolvida pelo GSE\SAMU 

para enfrentamento a esse grave quadro situacional e suas consequências diretas na gestão 

do serviço de atendimento pré-hospitalar, através uma solução de gerenciamento 

eletrônico de documentos aplicada nos registros de atendimento pré-hospitalar. 

 

1.2  – Delimitação 

 

Trata-se de um estudo descritivo do projeto de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED), no processamento de formulários de Registro de Atendimento Pré-

Hospitalar (RAPH), desenvolvido no município do Rio de Janeiro pelo GSE\SAMU entre 

os anos de 2015 e 2016.  

Não faz parte do estudo o processo de definição de requisitos funcionais para 

compra das ferramentas ou o processo licitatório. 

Embora façamos um recorte temporal e metodológico do Atendimento Pré-

hospitalar, não sendo inicialmente incluídos como tema específico deste trabalho o 

emprego de ferramentas de apoio à decisão (SAD) com a utilização dos dados 

estruturados pelo GED, essas soluções tecnológicas serão abordadas frente aos seus 

potenciais de sinergia para a gestão operacional do Serviço de Atendimento Pré-

hospitalar. 
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1.3  – Justificativa 

A literatura mundial evidencia de modo claro e objetivo a relevância do 

atendimento pré-hospitalar e seu impacto na sobrevida de vítimas de acidentes e 

violências ou de emergências clínicas. 

Na mesma medida, a disponibilidade de informações abrangentes, precisas e a 

tempo, relativas ao seu funcionamento, tem impacto vital na gestão de qualquer sistema, 

de modo que permitam ajustes os quais gerem melhorias no processo operacional e 

assistencial do APH, com consequente redução da morbimortalidade das vítimas 

atendidas. 

A ferramenta de GED tem a capacidade de aumentar a eficiência do 

processamento de formulários, de modo a disponibilizar dados com menor percentual de 

erros, de modo mais rápido e com menor custo comparado com a entrada manual através 

de digitadores. 

 

 

1.4  – Objetivos 

Geral 

Identificar os resultados da implantação de um projeto de Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos no processo de gestão de captura de dados de formulários dos 

atendimentos pré-hospitalares do GSE\SAMU. 

Específicos 

1. Identificar os fatores característicos do modelo GED e seus elementos 

tecnológicos básicos para a compreensão do sistema utilizado no projeto; 

2. Identificar as principais mudanças na forma de trabalho da organização e no 

fluxo de informações; 

3. Identificar quais foram os problemas iniciais encontrados e os benefícios 

proporcionados pela implantação do GED para a gestão de informação no 

GSE\SAMU; 
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1.5  – Metodologia 

O método de pesquisa escolhido é o estudo de caso, e o tipo exploratório. Nessa 

pesquisa, utilizamos os seguintes procedimentos: 

1. Levantamento bibliográfico; 

2. Investigação documental; 

3. Observações de campo; 

 

1.6  – Descrição 

O segundo capítulo do trabalho pontua o atendimento pré-hospitalar no mundo, 

Brasil e no Rio de Janeiro, com uma visão geral da operação de socorro de emergência, 

seus problemas relacionados a gestão documental do RAPH, desde o preenchimento do 

RAPH durante o atendimento pré-hospitalar até seu processamento. Estabelece 

referenciais teóricos sobre gestão documental, gestão eletrônica de documentos e 

sistemas apoio à decisão, com foco geral e nas suas aplicações mais atuais na área de 

saúde e no setor de atendimento pré-hospitalar. 

No terceiro capítulo descrevemos a proposta tecnológica aplicada. Buscou-se 

descrever a metodologia usada em cada etapa do projeto, e a implantação do modelo, 

usando-se como pano de fundo o referencial teórico do seu “estado da arte”.  

O quarto capítulo traz alguns dos principais resultados obtidos após a implantação 

da ferramenta de gestão eletrônica de documentos, sob a forma de indicadores de 

desempenho e também através de uma análise descritiva básica, cujo objetivo é tão 

somente demonstrar que a solução GED tem a capacidade de gerar um repositório 

altamente qualificado de dados sobre APH e com alto potencial de suporte a processos 

decisórios gerenciais após a aplicação das tecnologias descritas. 

Finalmente, no capítulo cinco são propostas melhorias ao sistema em uso, 

baseadas nos primeiros meses de utilização do novo modelo, assim como uma breve 

análise de novas possibilidade de desenvolvimento no campo da automação de captura 

de dados, mobilidade e integração com novas plataformas de informações em saúde. 
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Capítulo 2 

Embasamento Teórico 

 

2.1- O Atendimento Pré-hospitalar (APH) 

 

2.1.1 - O APH no mundo e no Brasil 

 

As emergências traumáticas por acidentes e violência e as urgências clínicas 

ocorrem, em sua maioria, fora do ambiente hospitalar. Tal fato demanda que a sociedade 

e os gestores de saúde estruturem um serviço especializado para o atendimento inicial às 

vítimas no próprio local do evento. Com isso, o paciente poderá ser cuidado precocemente 

e transportado aos hospitais de emergência em melhores condições clinicas, com 

resultante queda das taxas de morbi-mortalidade [1]. 

O socorro emergencial sistematizado prestado à vítimas em condições críticas, 

tem na sua história inicial uma forte correlação com os períodos de guerra dos séculos 

XIX e XX, e sua evolução técnica vem dos aprendizados dos médicos militares no 

atendimento aos soldados no campo de batalha. Na segunda metade do século XX 

observa-se a consolidação do modelo atual dos Sistemas de Emergência Médica (EMS - 

Emergency Medical Systems) na Europa e Estados Unidos, com algumas diferenças 

conceituais [2] 

A literatura internacional aponta a relevância do atendimento pré-hospitalar no 

desfecho evolutivo de vítimas de traumatismos graves e episódios de agudização de 

patologias cardíacas, cerebrais e ventilatórias (Wang HE, Mann NC, Jacobson KE, Mears 

G, Smyrski K, Yealy DM). Os dados colhidos, no cenário do evento onde se encontra o 

paciente, representam uma fonte potencial única e sem paralelo de informações 

epidemiológicas, geográficas, sócio demográficas e assistenciais quem tem sido 

negligenciada pelos sistemas de vigilância em saúde e de gestão de saúde pública (Krafft, 

T, Castrillo-Riesgo LG, Edwards S, et all).  
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Um movimento inicial de sistematização do atendimento pré-hospitalar no Brasil, 

com influência do modelo europeu de médicos na ponta do socorro, ocorreu com a criação 

do Grupo de Socorro de Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (CBMERJ), em 1986. Desde então, diversos grupos que se articularam 

com os governos locais foram criados, levando ao surgimento de serviços de APH no 

Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco e 

Ceará, influenciados mais fortemente pelo modelo norte-americano, que congrega os 

Técnicos de Emergências Médicas (TEM) e a figura de um médico supervisor [3]. 

No início dos anos 2000 havia um mosaico de iniciativas de APH nos municípios 

e estados brasileiros. Visando a unificação dessa estrutura e a melhoria da assistência, o 

Ministério da Saúde optou, em 2003, pela implantação em âmbito nacional do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), baseado no modelo francês. 

O componente pré-hospitalar móvel, caracterizado pelos Serviços de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU – 192), foi eleito pelo governo como primeira ação no 

enfretamento às urgências. Tal opção se justificou pelo seu alto potencial de impacto de 

preservação da vida, pela sua capacidade de “observatório do sistema e da saúde da 

população” e pela sua capacidade de intervenção nos fluxos de pacientes urgentes em 

todos os níveis do sistema, por meio da regulação médica [4]. 

 

2.1.2- O APH no Município do Rio de Janeiro: O GSE e o SAMU 

 

O GSE foi criado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e ativado 

em julho de 1986 com a missão inicial de atendimento a vítimas de acidentes e violências 

em vias e logradouros públicos no Rio de Janeiro.  Foi o primeiro serviço de socorro de 

emergência pré-hospitalar instituído no país, com um conceito de levar a equipe médica 

à cena do evento, possibilitando de modo sistematizado, uma intervenção rápida com 

medidas de resgate, estabilização clínica e transporte para um hospital de pronto-socorro, 

tendo realizado desde então mais de 2.000.000 de socorros de emergência 

Em 2009 o GSE incorporou o SAMU do município do Rio de Janeiro e estendeu 

seu foco de atuação para atendimento às vítimas de urgências clínicas, obstétricas e 

psiquiátricas em domicílio. 
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O GSE\SAMU realizou em torno de 150.000 socorros em 2015 por meio de uma 

frota operacional de 84 ambulâncias distribuídas em 33 bases no município do Rio de 

Janeiro, através da atuação de 840 integrantes da sua força de trabalho, entre médicos, 

enfermeiros, técnicos de emergência médica, técnicos de enfermagem e motoristas.  

No seu fluxo de atendimento, o a solicitação é feita diretamente pela vítima, 

quando possível, ou por comunicantes que presenciaram o evento de emergência ou dão 

assistência inicial à vítima. No Rio de Janeiro, o atendimento é solicitado através do 

telefone 192 ou 193. Ao discar este número em qualquer telefone na cidade, a ligação é 

direcionada a uma central de regulação médica onde é realizado um primeiro contato para 

identificação da gravidade do caso, além dos dados básicos da vítima e da localização do 

evento. Constatando-se que o caso requer o envio de uma equipe de saúde, a central de 

atendimento registra o pedido e busca a ambulância mais próxima ao local. Uma vez na 

cena do evento, as equipes operacionais realizam os primeiros socorros, estabilizando 

clinicamente o paciente e o transferindo para o hospital mais próximo e adequado para 

tratamento da sua condição clínica.  

 

 

Figura 2.1 -  Fluxo de atendimento pré-hospitalar 

 

A Central de Regulação Médica recebeu em 2015 uma média de 3.000 ligações 

de socorro de urgência/emergência por dia através dos telefones 192 e 193 no município 

do Rio de Janeiro. Essas ligações geraram em torno de 300 orientações médicas em casos 

mais simples, e os casos graves geram uma média de 450 socorros por ambulâncias do 

GSE\SAMU.  
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2.1.3 - Registro de Atendimento Pré-hospitalar 

O formulário de registro de do atendimento pré-hospitalar é um documento de 

ordem legal que deve identificar o paciente, descrever suas condições clinicas e o 

tratamento efetuado pela equipe médica. Um segundo, mas importante objetivo, é sua 

função como ferramenta de avaliação do sistema de atendimento pré-hospitalar e numa 

visão estendida, de todo o sistema de saúde, através de sua interface com as unidades 

fixas de saúde. Essa dupla função dos registros pré-hospitalares deve ser levada em conta 

durante o planejamento do processo de coleta, armazenamento e recuperação da 

informação. 

 

 Os Registros de APH nos EUA 

Os Sistemas de Atendimento pré-hospitalares nos EUA (Emergency Medical 

Systems – EMS) que nos anos 70, na sua maioria, utilizava formulários em papel de 

preenchimento manual para documentar os eventos atendidos, progressivamente evoluem 

para o meio digital. Mas ainda existe um grande número de agências que usam 

formulários de narrativa de escrita manual (não estruturados), os que contem 

simultaneamente campos estruturados e campos livres (semiestruturados) e os 

estruturados através de softwares em laptops e tablets (ePCR - eletronic patient care) [5].  

Em pesquisa realizada por uma das maiores instituições mundiais de APH, a 

National Association of EMS Physicians (NAEMSP), em agências de emergency medical 

system (EMS) dos EUA e Canadá foi evidenciado que 70% delas utilizam tecnologia 

embarcada em suas ambulâncias enquanto 30% continuam utilizando formulários em 

papel. Esse avanço resultou de incentivos do governo federal norte americano através do 

Patient Protection and Affordable Care Act (Obamacare). No entanto ressaltam que são 

poucas as experiências relatadas sobre os desafios da adoção e implementação dessa 

solução [6] [7]. 

 

 Os Registros de APH no Brasil 

O meio de registro de atendimentos é majoritariamente em papel, com variáveis 

de identificação da vítima, local da ocorrência, mecanismo de lesão, quadro clinico, 
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tratamento instituído, destino do paciente descritos em formulários não estruturados e 

semiestruturados. Informações qualificadas, acuradas, consistentes e atualizadas são 

vitais para embasar uma tomada de decisão em cenários de rápidas mudanças, seja para 

a gestão de saúde pública, para o gerenciamento do sistema de atendimento pré-hospitalar 

ou da avaliação da qualidade do cuidado prestado à vítima.  

Embora existam recomendações do Ministério da Saúde para que dados de 

urgência e emergência sejam processados para elaboração de linha de base descritiva dos 

serviços de saúde e dos perfis epidemiológicos dos pacientes atendidos, não há um 

formulário oficial padronizado único para toda a rede SAMU nacional, sendo que cada 

regional SAMU utiliza seu próprio documento para registro das informações de socorro 

[8]. 

Procurou-se também identificar iniciativas no Brasil de uso de tecnologia GED 

para gestão dos formulários de atendimento pré-hospitalar pelos SAMUs,  e após extensa 

pesquisa bibliográfica em bases LILACS, PUBMED, MedLine e Google Acadêmico, as 

únicas referências encontradas foram uma relativa ao SAMU de Juiz de Fora – MG, e 

outra do SAMU de João Pessoa – PB.  

O caso de Juiz de Fora se refere a uma empresa que foi contratada para gerenciar 

os formulários de atendimento do SAMU em 2010.  O Serviço – vinculado à secretaria 

municipal de saúde - não possuía espaço físico e estrutura operacional suficiente para 

armazenar em condições ideais o volume crescente de documentos dos atendimentos 

realizados do SAMU e a demanda de informações desses atendimentos solicitadas por 

autoridades policiais, judiciais, pacientes e familiares, e pela própria gestão do SAMU. 

Através de informações complementares, colhidas por contato telefônico direto com a 

empresa, tem-se que o serviço hoje utiliza ferramenta GED para leitura de código de 

barras do número do atendimento do formulário e indexar a imagem do documento 

escaneado. Em sequência um grupo de digitadores faz entrada manual do nome do 

paciente, data e local do atendimento, que permitem confirmar a realização do socorro e 

a localização do arquivo correspondente para complementar o registro de informações 

[9].  

A outra pesquisa aponta o SAMU de João Pessoa - PB com iniciativa semelhante 

de digitalização da ficha de atendimento pré-hospitalar com finalidade de preenchimento 
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documento de comprovação de atendimento pelo SAMU, como método acessório caso o 

evento não seja encontrado no sistema de regulação médica [10]. 

 

 O Registro de APH no GSE\SAMU 

 

O GSE desde sua ativação em 1.986 utiliza formulários específicos para registro 

de atendimentos pré-hospitalares, com duas versões antes da atual, o Quesito de Socorro 

Médico (QSM) e o Registro de Atendimento de Emergência (RAE), com foco na vítima 

de acidentes e violências em vias e logradouros públicos. Com a incorporação do SAMU 

em 2009, criou-se um novo formulário – o RAPH, incorporando a experiência de 

atendimento domiciliar de casos clínicos, que está na sua versão 4.1. 

 

Para cada paciente socorrido, o médico ou o chefe de guarnição de saúde preenche 

um formulário padrão em papel, o Registro do Atendimento Pré-Hospitalar (RAPH), que 

está atualmente em sua versão 4.1, com variáveis sociodemográficas, geográficos do local 

do evento e etiológicas dos acidentes e violências, urgências e emergências clínicas, 

obstétricas e psiquiátricas resultantes desses eventos. Também de forma estruturada e 

concisa, completa os dados relativos à avaliação específica do paciente, como seu 

histórico familiar, descrição e evolução de sintomas, exame físico, procedimentos 

realizados e desfecho do atendimento. Essas variáveis estão estruturadas em 27 blocos de 

concentração e 103 atributos, dos quais aproximadamente 65% estão em forma 

estruturada, e pode ser vista no Anexos 1 e 2. 

O preenchimento do RAPH, de forma geral, é feito na própria cena, 

imediatamente após a realização do socorro, pelo profissional responsável pelo 

atendimento, logo após a estabilização clínica inicial e em duas vias carbonadas, sendo 

que a primeira retorna ao GSE\SAMU para processamento e a segunda é entregue ao 

hospital que recebe o paciente, para incorporar ao seu prontuário médico. Todo 

profissional que compõe uma equipe de atendimento pré-hospitalar é capacitado no 

preenchimento do documento e passa por uma atualização uma auditoria anual como 

objetivo de manter um padrão de qualidade do registro 
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2.1.4 – Processamento de captura de dados do RAPH  

 

  

Em 2015 eram produzidos cerca de 12.500 RAPH por mês, oriundos de 

atendimentos prestados no município do Rio de Janeiro, resultando uma média anual de 

150.000 registros na capital. Esses documentados em papel eram encaminhados para a 

área de recepção da Seção de Arquivo Médico do GSE onde eram separados e catalogados 

em pastas de acordo com a base operacional e a quinzena do mês/ano. Em sequência iam 

para a Seção de Estatística, que conferia os quantitativos de cada pasta e as distribuía por 

13 estações de digitação, necessitando de um coordenador para realizar o controle de 

distribuição e retorno ao fim da digitação. Eram comuns nesse processo, extravios e 

desgaste dos formulários pelo manuseio dos profissionais.  

 

A digitação dos dados era realizada através do software de domínio público 

EpiInfo®, versão 3.5.4, do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [11]. Esse 

software rodava em base local, o que exigia que procedimentos de rotina como 

manutenção, atualizações e backup para consolidação da base de dados, fossem 

realizados rotineiramente estação por estação. 

 

 

 

Figura 2.2 - Fluxo existente de RAPH para Recepção, Processamento e Armazenamento 

 

 

 

 

Catalogação 

Distribuição 
Digitação Análises
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2.1.5 -  Principais problemas encontrados no processamento 

 Algumas características deste fluxo de trabalho, descrito de forma simplificada, 

são de fundamental importância para a compreensão do que motivou a busca pelo GSE 

por uma nova solução de gestão de documentos: 

 

 Os RAPHs eram armazenados apenas fisicamente, sem nenhum registro da imagem 

em formato digital, observando-se dificuldades na sua recuperação no arquivo 

médico, com emprego de várias pessoas específicas para essa função, com baixa 

produtividade e comprometimento do tempo de trabalho; 

 A digitação completa do formulário era feita a partir da visualização direta do RAPH 

em papel.  O desempenho no processo de digitação era relacionado diretamente à 

capacidade individual de operar este modelo; 

 O campo referente ao endereço do evento era digitado em texto livre, sem atribuição 

de coordenadas geográficas, o que implicava em tarefa árdua a geocodificação desses 

pontos para trabalhos em mapas temáticos; 

 O EpiInfo® gravava os dados num banco de dados relacional do Microsoft Access® 

2007. Não havia rotinas automáticas de verificação da qualidade do dado inserido 

 A análise das informações era realizada através do módulo de específico do EpiInfo® 

e planilhas dinâmicas do MS Excel®, com sérias limitações de trabalho pelo volume 

de dados.  

 O quantitativo de digitadores sempre foi um fator crítico na produção de registros. 

Havia uma lacuna média de 3 a 4 meses entre o atendimento realizado e a 

disponibilidade do dado para uso, com impacto direto na eficiência das análises 

necessárias para a gestão do APH e nas informações disponibilizadas para a gestão 

do sistema de saúde pública. Com o agravamento da situação política e econômica 

estadual nos últimos anos, constatava-se uma gradativa diminuição do grupo de 

digitadores contratados, o que gerava uma expectativa ainda mais pessimista de 

interrupção total do processamento dos RAPH. 

 

2.1.6– Uso das informações oriundos do RAPH  

 

Os dados digitados eram armazenados em banco de dados do próprio EpiInfo, e 

utilizando-se do módulo Analyse Data para realizar estudos e relatórios. Podiam também 
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ser exportados para formato csv, txt, dbf, xls, mdb para análises em outros softwares, 

sendo a aplicação tabela dinâmica do MS Excel®, o modo mais comum para essa tarefa. 

 Esses relatórios eram utilizados pelos gestores do GSE\SAMU para 

monitoramento do nível de serviço e identificação de problemas operacionais, mas que 

vinham perdendo significância, pelo intervalo temporal crescente entre a data do evento 

do socorro e a disponibilidade do dado em sistema, devido principalmente a diminuição 

progressiva do grupo de digitadores, entre outras que serão elencados com mais detalhes 

no próximo tópico. 

 Outra importante rotina de uso desses dados eram relatórios de indicadores 

mandatórios para o Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES) ao 

qual estavam condicionados os repasses da verba de custeio do sistema de atendimento 

pré-hospitalar GSE\SAMU, conforme portaria do Ministério da Saúde nº 1010/2012 [12]. 

 A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (SEPLAG), também demanda 

emissão regular de indicadores relacionados a metas físicas do Planejamento Plurianual 

(PPA), que compõe o Relatório de Execução Orçamentário [13]. 

A gestão do GSE\SAMU vinha enfrentando graves dificuldades para manter esses 

relatórios atualizados, o que estava ocasionando ameaças de bloqueio de repasses 

financeiros pelo Ministério da Saúde. 

. 

2.2 – Gestão Documental  

 

2.2.1 - Conceito 

 

Conforme a Lei Federal nº 8.159, que se refere aos arquivos públicos e privados, 

gestão de documentos é: “[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” [14]. 

 

As organizações produzem documentos para executar suas atividades cotidianas 

e atingir seus objetivos corporativos, ou seja, toda organização depende dos seus ativos 

informacionais para se manter operacional e eficiente. A gestão documental significa a 
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sobrevivência, competitividade de uma instituição e conduz à transparência das 

atividades, possibilitando: a governança e o controle das informações; documentar as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, assegurando de forma eficiente a produção, 

administração, manutenção e destinação; eliminação dos documentos que não tenham 

valor administrativo fiscal, legal ou para pesquisa científica e histórica; assegura o uso 

adequado de processamento automatizado de dados; contribui para o acesso e preservação 

dos documentos que fazem jus à guarda permanente.  

 

Segundo Gonçalves [15], da Universidade Estadual de Santa Catarina, tem-se 

entre os  principais objetivos de uma gestão eficiente de documentos assegurar de forma 

eficiente, a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos; garantir 

que a informação governamental esteja disponível quando e onde seja necessário, 

assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo fiscal, legal 

ou para a pesquisa científica e Assegurar o uso adequado da micrográfica, processamento 

automatizado de dados e outras técnicas avançadas de gestão da informação [16]. 

 

2.2.2 - Ciclo de vida dos documentos  

O entendimento do ciclo de vida dos documentos é fator crítico de sucesso para o 

desenvolvimento otimizado da gestão documental. Documentos que após seu uso deixem 

de ser de uso corrente, mas que por motivos de ordem legal ou administrativa devem ser 

preservados, precisam ser mantidos em um arquivo de documentos inativos, para o qual 

pode ser criada uma tabela de temporalidade documental [16] 

 

Esse é caso de prontuários médicos em papel que não foram arquivados 

eletronicamente em meio ótico, microfilmado ou digitalizado, que devem ser preservados 

pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro, segundo a resolução nº 

1.821/07 do (CFM) [17]. 

 

Os ciclos vitais de arquivamento dos documentos são também conhecidos como três 

idades, que variam com base no estágio de evolução dos mesmos [16] : 

 

 Ciclo corrente ou primeira idade: Fase em que os documentos são necessários ao 

desenvolvimento das atividades de rotina da organização. São frequentemente 
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consultados e seu arquivamento corrente tem o objetivo de facilitar o acesso à 

informação;  

 Ciclo intermediária ou segunda idade: Fase em que os documentos aguardam 

prazos de precaução ou prescrição, até que chegue o momento de sua destinação final, 

sendo a guarda permanente ou a eliminação. Nesta fase, os documentos raramente são 

consultados;  

 Ciclo permanente ou terceira idade: Fase em que os documentos já perderam a 

vigência administrativa, mas são providos de valor secundário, legal ou histórico-

cultural.  

  

2.2.3 - Indexação 

 

Indexar é representar um documento através de uma descrição abreviada de seu 

conteúdo, com o intuito de mapear sua essência e recuperar sua informação. É a atividade 

de definir ou selecionar termos (palavras e expressões) que expressem o conteúdo de um 

documento. Segundo o e-ARQ Brasil indexação é " a atribuição de termos à descrição de 

documento utilizando vocabulário controlado e/ou lista de descritores, tesauro e o próprio 

plano de classificação" [18] 

  

 A indexação é um componente vital no processo de armazenamento da 

informação em meio eletrônico. Ela representa o elo crítico entre o documento escaneado 

e sua arquivo digital que possibilita que ele seja encontrado e recuperado no repositório 

de dados. 

  

 A indexação pode ser manual - aqui a preocupação é com a falha humana, pois 

campos digitados com erro podem levar a inconsistências; automática - executada pelo 

sistema sem intervenção do digitador ou semiautomática, em que a entrada é automática 

e posteriormente validada pelo operador. 

 

2.2.4 - Registro e documentação de eventos em Saúde 

 

Todo evento em saúde de caráter individual requer documentação e constitui um 

registro formal do contato entre um paciente e um profissional de saúde. Em que pese 
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haver regulamentações específicas por categoria profissional – médico, enfermeiro, 

nutricionista, fisioterapeuta, etc. – todas guardam pontos em comum, em especial aqueles 

que dizem respeito ao valor documental do registro e à importância de sua fidelidade ao 

evento registrado.  

 

 Prontuário Médico 

 

A Resolução CFM nº 1.638 de 2002 define prontuário médico como o documento 

único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a 

partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele 

prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 

membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 

indivíduo.  

 

Esse é um documento vital no registro da história pregressa da saúde do paciente, 

sua doenças e agravos atuais, medicamentos em uso, exames físicos, resultados de exames 

diagnósticos, evolução clínica e sinais vitais, dentre outras informações. Na história 

moderna, seu meio de registro clássico é o papel. 

 

 O Sistema de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) 

A tecnologia vem nas últimas décadas transformando as relações entre 

organizações e o modo com gerem suas informações. Os documentos em meio físico e os 

registros em papel estão progressivamente sendo transformados em registros eletrônicos, 

que trazem um potencial de oportunidades que vem revolucionando a gestão pública e 

privada. O mesmo ocorre na área da saúde, onde profissionais e instituições alinhados 

com a evolução tecnológica, vêm adotando cada vez mais os registros eletrônicos em suas 

atividades assistenciais e gerenciais. No entanto, a área da saúde características 

específicas, principalmente as relacionadas a questões de sigilo profissional, privacidade 

e confidencialidade dos pacientes, diretamente ligadas à integridade e segurança das 

informações médicas.   

Em permeio a esse quadro de profundas mudanças, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) avaliou as questões pertinentes à legalidade da utilização de sistemas 

informatizados para capturar, armazenar, manusear e transmitir dados resultantes do 



 

 17  
 

processo assistencial em saúde, incluindo as condições para a substituição do suporte 

papel pelo meio eletrônico. Nesse contexto, o CFM estabeleceu convênio de cooperação 

técnica com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) para desenvolver o 

processo de certificação de sistemas informatizados em saúde. Como resultado desse 

trabalho conjunto tem-se hoje as Normas Técnicas de Certificação para Sistemas de 

Registro Eletrônico que normatizam as tecnologias estruturadas para a área de saúde no 

Brasil [20]. 

 

2.2.5 - Problemas encontrados na gestão documental organizacional 

Nas diversas fases do ciclo de vida documental, desde a produção até a busca do 

documento armazenado, pode-se encontrar inúmeros problemas relacionados a aspectos 

estruturais, de processo, de governança e financeiros. Muitas das vezes estão relacionados 

a fases primárias do ciclo de vida dos documentos.  

 Produção  

Atualmente observamos um movimento crescente de preocupação ambiental nas 

organizações, e o volume de documentos impressos, grande parte das vezes guardados 

em armários sem uma utilização diária, tem uma relação direta com o desperdício e a 

destruição do meio ambiente. O problema ligado a produção, por muitas vezes está 

atrelado a outras dificuldades encaradas pelas empresas. Podemos mencionar como 

exemplo, a falta de controle na localização de documentos já impressos, que resulta na 

produção do mesmo documento repetidas vezes.  

 

 Tramitação  

Muitas organizações, principalmente as públicas, tem processos extremamente 

burocratizados, impondo que seus documentos físicos tenham um tempo de trâmite muito 

longo entre elas, o que faz com que tomadas de decisão e ações baseadas nessas 

informações sejam postergadas.  

 

 Controle e busca de documentos 

 
A falta de mecanismos rigorosos de controle durante a tramitação e uso dos 

documentos críticos pode levar a extravios, com sérias consequências de ordem legal. A 
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fase de recuperação do documento também ser afetada por problemas graves decorrentes 

da falta de protocolos de controle, como por exemplo a temporalidade não definida, a 

falta de classificação e indexadores dos mesmos, que ocasionam uma perda elevada de 

tempo nesse processo, que em muitas vezes, pode ser infrutífero. 

 

 Armazenamento  

 

É muito comum a necessidade crescente de utilização de grandes espaços físicos 

para arquivamento dos documentos pelas organizações, em muitas vezes por 

desconhecimento sobre o ciclo de vida de seus documentos; pelo fato de algumas 

empresas terem de fato a necessidade de armazenar um grande volume de documentos 

com temporalidade mais extensa e também pela dificuldade no controle e identificação 

da temporalidade dos mesmos, fazendo com que muitas vezes não seja dado o devido 

tratamento para a destinação adequada. 

 

 

2.3 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos  

 

Com o avanço da tecnologia, várias ferramentas vêm sendo desenvolvidas para dar 

suporte ao trabalho de gestão documental na solução dos problemas enfrentados tanto por 

organizações públicas, quanto privadas, aonde vemos entrar o gerenciamento eletrônico 

de documentos, sendo um tema cada vez mais abordado e presente nos planos de ação 

desenvolvidos por ou para as empresas que visam acabar de vez com impactos 

relacionados. 

 

2.3.1 - Conceito: 

A definição de AVEDON [21], sobre gerenciamento eletrônico de documentos 

(GED) é de uma configuração de equipamento, software e de recursos de 

telecomunicações baseada em computador e automatizada, que armazena e gerencia 

imagens de documentos e seus índices codificados, que podem ser lidos por máquinas e 

processados por computador para recuperação quando solicitados. 
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O GED, segundo Koch [22], é a somatória de todas as tecnologias e produtos que 

visam gerenciar informações de forma eletrônica. É através desse sistema que é possível 

disponibilizar o documento, informação, a vários setores na empresa auxiliando na 

tomada de decisão. Conforme Guimarães [23], “a qualidade das decisões na empresa está 

ligada aos dados disponíveis, à sua facilidade de comunicá-los a qualquer momento”. O 

mesmo autor também destaca que o método tradicional de processamento da informação 

está sendo substituído pelo automatizado. Isso significa que o processo tradicional, que 

consiste na guarda de documentos em arquivos físicos, está passando gradativamente a 

ser automatizado.  

 

A Tecnologia da Informação (TI), através do Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED), traz inúmeros recursos para esse fim. A TI tem sido considerada 

como um dos componentes mais importantes do ambiente organizacional atual, sendo 

que as instituições brasileiras têm utilizado ampla e intensamente esta tecnologia tanto 

em nível estratégico como operacional [24].  

 

  O GED visa proceder a gestão de documentos de forma eletrônica, não somente a 

gestão de documentos originalmente produzidos em meio eletrônico, como também 

documentos mantidos em meio físico e que precisam ter o trabalho de busca e 

identificação de sua localização facilitado por meio de ferramentas apropriadas.  

  

  

2.3.2 - Vantagens e desvantagens do GED 

 

As vantagens de um GED, do ponto de vista organizacional, segundo Avedon 

[25], são: quantidade de usuários que terão acesso à informação, auxílio à tomada de 

decisão; número de estações de trabalho automatizadas; produtividade e redução de 

funcionários adicionais; tempo de acesso à documentação; melhor atendimento aos 

clientes, respostas e dados consultados em menor tempo; além de redução de espaço físico 

e documentos/arquivos perdidos. Baldam, Valle e Cavalcanti [26], relatam as vantagens 

do GED sob os seguintes aspectos: 
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 Para o usuário e o cliente: redução do tempo de processamento e manuseio do papel; 

incremento à produtividade; acesso imediato e multiusuário a qualquer informação; 

melhoria da qualidade do trabalho; alta velocidade e precisão na localização de 

documentos;  

 Para a gestão documental: melhor controle dos documentos; redução do espaço físico 

de armazenagem; facilidade de implementar temporalidade documental; e 

minimização de perda e extravio de documentos. 

 Para o pessoal de TI: integração com outros sistemas e tecnologias; facilidade 

adicional para implantar empresa virtual; disponibilidade instantânea de documentos 

sem limites físicos; gerenciamento e otimização do workflow; possibilidade da 

empresa virtual sem limites físicos; maior agilidade nas transações entre empresas; e 

maior velocidade na implementação de mudanças nos processos. 

 Para a redução e proteção de investimentos: redução de custos com novos 

escritórios/depósitos/equipamentos; proteção do patrimônio; eliminação de retornos; 

proteção contra processos; eliminação de fraudes, principalmente em agências 

governamentais; e proteção contra catástrofes que poderiam danificar seu acervo. 

 

É preciso, porém, lembrar que tais avanços tecnológicos, ao lado das vantagens 

que oferecem, apresentam alguns problemas que merecem reflexão e exigem soluções 

dentro de curto espaço de tempo [27]: 

 

 Baixa durabilidade dos materiais empregados, tornando necessária a transferência 

periódica das informações para outros suportes;  

 Obsolescência, em prazos de quatro a cinco anos, dos equipamentos necessários à 

leitura das informações armazenadas;  

 Falta de padronização na fabricação de equipamentos e suportes, limitando ou mesmo 

inviabilizando a interação dos recursos materiais disponíveis  

 Os altos custos de conservação e manutenção física dos acervos informáticos. 
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2.3.3 Ferramentas de GED 

 

 As tecnologias de GED estão divididas em cinco funcionalidades principais: 

captura, gerenciamento, armazenamento, distribuição e preservação. Dentro dessas 

funcionalidades, cada ferramenta GED tem uma função específica. Essas tecnologias, 

trabalhando em modo isolado ou em conjunto, promovem a organização de dados não 

estruturados, ou seja, informações que não estão em nenhum banco de dados. O uso de 

uma ou outra tecnologia, ou de várias delas, é determinado pela necessidade da 

organização em adequação à sua atividade-fim e a seus processos de negócios. As 

principais ferramentas relacionadas à GED são: 

 

 Document Imaging (DI) - É a ferramenta de GED que propicia a conversão de 

documentos do meio físico para o digital. É a tecnologia mais difundida do GED, 

muito utilizada para conversão de tradicionais documentos em papel em imagem, 

através de processo de digitalização com aparelhos escâneres. É normalmente usada 

para documentos prontos, aqueles que não sofrerão mais alterações. 

 

Quanto à definição do hardware utilizado para digitalização, ressalta-se a 

importância das seguintes variáveis no momento de sua especificação: 

 

a) Papel – identificar as características físicas do papel em que estão impressos os 

documentos para digitalização é um fator essencial, porém, muitas vezes não 

levado em consideração. Deve-se atentar para a dimensão máxima e mínima do 

papel utilizado nos documentos, sua gramatura, acabamento e cor. Todos estes 

aspectos são subsídios para identificar o hardware necessário para atender as 

demandas de digitalização; 

b)  Velocidade – a velocidade de digitalização necessária é determinada pela razão 

entre quantidade de documentos para digitalização e o tempo máximo exigido 

para a conclusão do processo. Atualmente existem muitas opções quanto à 

velocidade, tanto para digitalizações de pequeno porte onde o valor de 10 ppm 

(páginas por minuto) é suficiente, bem como para ambientes de produção em larga 

escala os quais necessitam de equipamentos que produzam mais do que 100 ppm; 
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c) Digitalização Duplex – é a capacidade do scanner de digitalizar os dois lados do 

documento em uma única digitalização, aumentando o desempenho do processo. 

Esta funcionalidade faz-se necessária quando existe uma quantidade considerável 

de documentos com informações nos dois lados do papel. 

 

Silva [28] ressalta que dentro do escopo de Document Imaging também estão os 

serviços de indexação, armazenamento e recuperação dos documentos capturados por 

intermédio da digitalização. 

 

 Forms Processing (processamento de formulários) - São tecnologias aplicadas no 

reconhecimento de caracteres de formulários e relacioná-las com campos em bancos 

de dados, automatizando o processo de digitação. Em muitas organizações ainda 

existe um grande esforço empregado com digitação de documentos no qual é 

despendido um tempo elevado e com alta probabilidade de erros humanos nessa 

tarefa. O reconhecimento automático de caracteres foi desenvolvido para possibilitar 

a manipulação eletrônica do conteúdo existente nos documentos em suporte físico 

após sua digitalização. Com a aplicação dessas tecnologias, é possível realizar as 

mesmas operações realizadas em documentos já elaborados em meio eletrônico, tais 

como: pesquisar, alterar, copiar, excluir, dentre outras. 

 

Silva [28] destaca algumas especializações das tecnologias de reconhecimento de 

acordo com a natureza do documento físico digitalizado:  

 

 Optical Character Recognition – OCR 

É tecnologia que possibilita aos computadores efetuarem a leitura do conteúdo de 

documentos impressos em papel por meio de mecanismos não manuais de impressão 

como, por exemplo, máquinas de escrever, impressoras e edições gráficas. Este tipo 

de reconhecimento busca identificar padrões de impressão e convertê-los para a 

apropriada codificação eletrônica correspondente. 

 

 Intelligent Character Recognition – ICR 

Utiliza-se do mesmo princípio que o OCR, porém para documentos escritos 

manualmente com letras de forma, ou seja, escrita não cursiva. Mesmo tendo como 

premissa a utilização de um padrão único de escrita, existe uma infinidade de 
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pequenas diferenças que impossibilitam em muitos casos o reconhecimento 

automático. Para minimizar a ocorrência de erros, os softwares que 

implementam estas tecnologias utilizam-se de dicionários de palavras, além de dispor 

interfaces gráficas para intervenção humana quando da impossibilidade de reconhecer 

automaticamente determinada parte do texto. 

 

 Natural Handwriting Recognition – NHR 

O reconhecimento de documentos escritos de forma cursiva é um processo ainda 

mais complexo que o ICR, devido ao fato que um mesmo autor pode possuir diversos 

padrões de escrita distintos, além de que nenhuma pessoa possui a mesma forma de 

escrita utilizada por outra. Devido a estes desafios, o NHR utiliza-se de diferentes 

abordagens para executar o reconhecimento dependendo da natureza do documento e 

da língua utilizada. Assim, tendo identificado as propriedades do conteúdo, este é 

decomposto em conjuntos de arquétipos que podem ser convertidos para a linguagem 

de máquina e devidamente reconhecidos. Neste processamento também se utiliza 

dicionários de palavras e a intervenção humana. 

 

 Optical Mark Recognition – OMR 

O reconhecimento de marcas detecta presença ou ausência de marcas em campos 

definidos, usado para processar questionários, formulários estruturados, testes 

padronizados, entre outros. É uma das tecnologias de GED com maior eficiência, 

desde que o preenchimento dos campos alvo seja claro e não ultrapasse suas 

delimitações. 

 Barcode – Código de Barras 

 Permite converter informações contidas em um código de barras. Essa tecnologia 

está evoluindo para o QR Code com maior capacidade de armazenamento de 

informações. 

 

 Document Management - (DM) (Gerenciamento de Documentos Digitais) – Sob 

o ponto de vista do “Ciclo de Vida” de um documento, o Document Management 

permite controlar o ciclo do documento, desde o momento de sua criação até o 

seu respectivo descarte. Dentre as suas principais funcionalidades estão o controle 



 

 24  
 

de informações (autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca e 

versionamento. 

 

 Workflow / BPM - (Fluxo de Trabalho / Gestão de Processos de Negócio) – É a 

ferramenta GED responsável por automatizar processos, racionalizando-os e 

aumentando sua produtividade. O Fluxo de Trabalho faz a informação necessária 

para cada atividade percorrer o processo previamente mapeado, sendo o controle 

do processo, o principal componente da gestão eletrônica. O workflow está 

normalmente associado ao GED devido à maioria dos processos em andamento 

nas organizações precisarem de documentos. Assim sendo, é muito comum, ao 

implantar um workflow, ter associada a ele uma ferramenta de GED que dê o 

suporte documental necessário ao processo. 

 

 COLD/ERM – O termo COLD (Computer Output to Laser Disk) se torna cada 

vez menos utilizado e sendo substituído por ERM (Enterprise Report 

Management), que é mais adequado às características que a ferramenta apresenta. 

A tecnologia trata páginas de relatórios, incluindo a captura, indexação, 

armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados, permite que relatórios 

sejam armazenados de forma otimizada em meios de baixo custo mantendo-se sua 

forma original. Uma vantagem importante é que a tecnologia permite que sejam 

feitas anotações sobre os relatórios sem afetar o documento original.  

 

 Records and Information Management (RIM) - É o gerenciamento do ciclo de 

vida de um documento, independente da mídia em que se encontre. Através de um 

sistema RIM gerencia-se a criação, armazenamento, processamento, manutenção, 

disponibilização e descarte dos documentos, sob controle de categorização e 

tabelas de temporalidade. 

 

2.3.4 - Certificação Digital  

Resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia 

assimétrica, a assinatura digital é uma modalidade da assinatura eletrônica que permite 

aferir a origem e integridade do documento. O uso de certificados digitais no Brasil tem 
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crescido muito devido a inúmeros projetos e iniciativas governamentais. Exemplos: Nota 

fiscal eletrônica e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Além disso, no setor 

bancário, a certificação digital está presente há alguns anos.  

Os certificados digitais que são utilizados para realização da assinatura digital, 

normalmente contêm: a chave pública do proprietário, o nome do proprietário, data de 

vencimento da chave pública, nome e assinatura digital da autoridade certificadora 

responsável pela emissão e número de série da identificação digital.  

No Brasil, com base na Medida provisória 2.200-2, a lei determina que o 

documento para ter validade legal precisa ser certificado pela ICP-Brasil (Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira) [29].  

 

2.3.5 - GED na Área de Saúde 

Em 2007 o CFM aprovou a Resolução CFM Nº 1.821/07 [17], que delineou as 

normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a 

guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a 

eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. 

Essa resolução autoriza a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que o 

modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça a normas específicas, 

como a que orienta que os arquivos digitais oriundos da digitalização dos documentos do 

prontuário dos pacientes deverão ser controlados por sistema especializado 

(Gerenciamento eletrônico de documentos - GED), que possua, minimamente, as 

seguintes características: 

 Capacidade de utilizar base de dados adequada para o armazenamento dos 

arquivos digitalizados; 

 Método de indexação que permita criar um arquivamento organizado, 

possibilitando a pesquisa de maneira simples e eficiente; 

 Obediência aos requisitos do Nível de garantia de segurança 2 (NGS2), 

estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em 

Saúde, relativo a itens concernentes a estrutura, conteúdo, funcionalidades do 

software e segurança da informação, principalmente com o emprego da 

certificação digital [20]. 
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Os requisitos para S-GED (Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos) contemplam as necessidades básicas a este tipo de recurso para a 

digitalização, guarda e manuseio dos prontuários em meio eletrônico, atendendo a 

Resolução CFM Nº 1821/2007 [17]. 

Os S-GEDs cobrem todos processos de documentação eletrônica que não são as 

dos formulários e tabelas tipicamente armazenadas em um sistema de gerenciamento de 

bancos de dados (SGBD), como por exemplo, documentos em meios físicos analógicos 

que foram convertidos a meios eletrônicos por processos de digitalização. Tecnicamente, 

eles podem fazer parte da documentação puramente eletrônica de um S-RES, e, portanto, 

devem obedecer a critérios mínimos de segurança, inclusive o uso de certificados digitais 

para garantir a confidencialidade, integridade e autenticidade de seus conteúdos. 

Sociedade Brasileira de Informação em Saúde (SBIS) e o CFM ainda estão em formatação 

do processo de certificação do S-GED até a data da versão 4-2/2016 [20]. 

 

2.4 – Sistemas de Informação (SI) 

O fluxo das informações tem se tornado um dos mais importantes aspectos da 

gestão nas organizações, sejam elas produtoras de bens ou serviços. A complexidade fez 

crescer a necessidade de sistemas de informações eficientes, apoiados nas novas 

tecnologias disponíveis. 

2.4.1 - Conceito 

 Numa adaptação de Stair [30], pode-se dizer que um sistema de informações é 

um conjunto de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam dados 

(entrada), manipulando-os e armazenando-os (processo), de forma a produzir 

informações (saída) que são utilizadas nas diferentes esferas de uma organização ou 

organizações. Possui também mecanismos de "feedback", ou seja, saídas que realimentam 

o sistema a fim de promover as alterações ou correções necessárias.  

Existem vários tipos de sistemas de informações, os quais podem ser classificados 

conforme suas características operacionais, finalidade e escopo, dentre outros parâmetros. 

O SIS que compõe esse trabalho são os sistemas de apoio à decisão (SAD) e os sistemas 

de informação geográficas (SIG).  
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2.4.2 - Sistema de Apoio a Decisão (SAD) 

O Sistema de Apoio a Decisão (SAD) ou como é conhecido em inglês DSS - 

Decision Suport System, são sistemas que atuam focados nas áreas de planejamento 

estratégico e controle gerencial das empresas.  

Segundo Rafaeli Neto [31] o SAD tem seu foco no gerenciamento com ênfase na 

flexibilidade e capacidade de fornecer respostas rápidas, podendo ser iniciado e 

controlado pelo responsável da tomada de decisões. Seus objetivos gerais são melhorar a 

eficácia, ou qualidade, da decisão e eficiência do processo de tomada de decisão em nível 

de planejamento e gerência. 

Os SAD trabalham com muitas fontes de dados externas e internas e de vários 

tipos (textos, imagens, sons, planilhas, tabelas, índices, gráficos), de forma a prover o 

decisor da maior gama possível de informações para a tomada da decisão. Para gerar as 

informações necessárias, os SAD estão fortemente baseados em modelos matemáticos e 

estatísticos, assim como também usam técnicas heurísticas. 

A variabilidade e quantidade de dados de entrada e informações resultantes levam 

a questões como, uma especial atenção às interfaces do SAD com o usuário e o grande 

uso de tecnologias de informação (TI): softwares especializados, comunicação, banco de 

dados, etc. 

Uma distinção deve aqui ser feita, um SAD não assimila conhecimento como um 

sistema especialista (SE), onde uma experiência passada serve de indicativo para a 

resolução de um novo problema similar. 

Uma revisão de literatura feita por March; Hevner [32] ressalta que os sistemas 

de suporte à decisão são uma área da disciplina de SI focada no suporte e aprimoramento 

do processo de tomada de decisão executiva, entre eles destaca os de Inteligência de 

Negócios (BI – Business Intelligence). 

Na sequência, são apresentados os principais componentes de um sistema de BI. Em 

primeiro lugar, destacam-se as tecnologias para aquisição e armazenamento de dados. 

Depois são apresentadas as ferramentas para a extração e análise de dados, e, finalmente, 
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as ferramentas que permitem a visualização dos dados e, portanto, servem de interface 

com usuários finais dos BI. 

 Tecnologias para aquisição e armazenamento de dados: 

 

o Data Warehouse (DW): é um repositório de dados especialmente preparado para 

suportar o processo de tomada de decisão. Seu propósito primário é integrar dados 

ao longo da organização. 

o Extraction-transformation–loading (ETL), são responsáveis pela extração, 

transformação e carregamento dos dados. A extração envolve a obtenção de dados 

originários de diferentes recursos, como sistemas legados e fontes externas, cujos 

dados, resultado da extração, são usualmente armazenados em bases de dados 

relacionais, facilitando seu posterior processamento e transformação. A 

transformação é a etapa mais complexa, pois significa a unificação dos dados, 

cálculo dos agregados necessários e identificação de dados perdidos ou 

duplicados. Por fim, o carregamento de dados inclui fornecer os data warehouses 

com os dados agregados e filtrados.  

 

 Tecnologias para a análise de dados:  

 

o On-line Analytical Processing (OLAP): suporta visões multidimensionais e 

sumarizadas dos dados do negócio armazenados no data warehouse. Objetivam, 

principalmente, a geração de relatórios, conforme as dimensões ou critérios 

predefinidos pelos usuários e a otimização de buscas de grandes arquivos de dados 

por meio da geração automática de consultas Structured Query Language (SQL) 

 

o Data Mining: é uma extensão da análise tradicional de dados e as abordagens 

estatísticas. Envolve a descoberta de padrões variados, generalizações, 

regularidades e regras nos recursos de dados, cujo conhecimento resultante pode 

ser utilizado em duas direções: a predição, que consiste em usar variáveis 

conhecidas para predizer o futuro, e a descrição, que inclui criar conhecimento 

claro e entendível para interpretação humana em forma de gráficos, fórmulas, 

regras e tabelas.  
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 Interface com os usuários:  

 

o Dashboards: fornece uma visão abrangente das mensurações de desempenho 

organizacional, também conhecidas como indicadores de performance, 

tendências e exceções. Integram informações de múltiplas áreas de negócio e 

apresentam gráficos que mostram o desempenho real comparado com o planejado 

 

 Segundo Ranjan [33] um sistema de BI pode ser entendido basicamente como uma 

combinação de data warehouse com sistemas de apoio à decisão.  

A Figura 2.3, apresentada a seguir, mostra de forma esquemática, a estrutura de um 

BI: 

 

 

• Figura 2.3 - Arquitetura genérica de um sistema de Business Intelligence  

Fonte: Luiz H. N. Lorena [30] 

 

2.4.3 - Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica (SIG)  

O geoprocessamento é um conjunto de tecnologias que integram processamento e 

uso de informações relacionadas ao espaço geográfico. Quando aplicado nas questões de 

saúde pública, como no atendimento pré-hospitalar, permite o mapeamento de acidentes, 

violências, doenças, avaliação de riscos, o planejamento de ações e a avaliação de redes 

hospitalares [34]. 
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Os SIG são sistemas computacionais utilizados para capturar, armazenar, 

gerenciar e apresentar informações geográficas. Os SIG permitem, através do 

geoprocessamento, a integração de dados de diversas fontes, gestão de grande volume de 

dados, e rápida recuperação de informações armazenadas. 

Armazenam e manipulam informação espacial utilizando um modelo de dados, 

que é um conjunto de regras usado para converter dados geográficos reais em pontos, 

linhas, áreas ou em uma superfície contínua (formada por pequenas células ou pixels). É, 

portanto, uma abstração digital ou aproximação do mundo real [35]. 

A informação em um SIG precisa ter uma posição geográfica, que pode ser 

identificada através de um par de coordenadas, ou seu endereço. Pode ser obtida também 

pelo código de área, quando estamos trabalhando com polígonos que representam áreas, 

a partir do código que as identifica, ou seja, geocódigo. Além da localização geográfica 

definida, que qualifica os dados como georreferenciados, os dados de um SIG 

caracterizam-se por possuir duas componentes fundamentais: gráfica e não gráfica, isto 

é, cada objeto no mapa tem seus atributos e cada atributo está vinculado a um objeto no 

mapa [36].  

 

Figura 2.4 - Arquitetura genérica de um SIG 

Fonte: CAMARA, G.; CASANOVA, M.; HEMERLY, A.; MAGALHÃES, G.; MEDEIROS, C [31] 

 

As principais funções de um SIG são [36]: 

 Aquisição de dados: captura, importação, validação e edição são tarefas 

necessárias à entrada no sistema. Os dados podem ser produzidos especificamente 
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para introdução no sistema através de técnicas como sensoriamento remoto, 

levantamentos topográficos, digitação de dados em tabela, etc. Também podem 

ser adquiridos através da importação de dados já existentes em outros formatos, o 

que é muito comum em projetos do setor saúde. 

 Visualização e apresentação cartográfica: um SIG necessita ter agilidade para 

utilizar as diversas camadas de dados e exibir este resultado através de mapas de 

síntese com boa qualidade gráfica.  

 Gerenciamento de banco de dados: envolvem o armazenamento dos dados de 

forma estruturada, de modo a permitir e facilitar a realização de análises. O 

formato de estruturação dos dados é vital para o sistema, pois os tipos de análises 

que poderão ser realizados dependem dessa estrutura, de modo a permitir associar 

novas informações de diversas fontes a um mapa armazenado no SIG. 

 Consulta e análise: a principal função de um SIG é a de análise, ,que  possibilita 

operações de extração e geração de novas informações sobre o espaço geográfico, 

a partir de especificações do próprio usuário. As operações mais comuns são a 

pesquisa de dados, a busca de informações de acordo com algum critério de 

seleção (por exemplo, pela localização, proximidade, tamanho, valor) e a análise 

espacial que envolve modelagem e análise de padrões espaciais. 

As principais características de um SIG são: 

 Capacidade de relacionamento entre dados tabulares (não-gráficos) e 

cartográficos; 

 Sobreposição e integração entre diferentes camadas; 

 Capacidade analítica (buscas, estatísticas, gerência de bancos de dados, etc.). 

As principais aplicações da análise espacial em saúde são: 

 Mapeamento de agravos e doenças e (construir mapas de indicadores 

epidemiológicos) 

 Estudos ecológicos (medir associação entre indicadores agregados) 

 Saúde e ambiente (relacionar camadas de dados sobre ambiente e saúde) 

 Detecção de aglomerados (identificar áreas de maior incidência) 

 Processos de difusão (avaliar a evolução da distribuição espacial de doenças no 

tempo) 

 Estudo de trajetória entre localidades (analisar redes de atenção à saúde)   
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O tipo de mapa mais utilizado em estudos epidemiológicos é o da visualização de 

variáveis através de padrão de áreas. Geralmente são mapeadas taxas de 

incidência\prevalência de ocorrências em cada área utilizando cores ou hachuras para 

diferenciar fatores de risco ou proteção. A análise dos padrões das distribuições de pontos, 

de dados de área e, as múltiplas combinações entre diferentes camadas construídas em 

ambiente de SIG, constituem-se os principais métodos utilizados [37]. 

 A análise de dados distribuídos pelo espaço geográfico vem sendo cada vez mais 

valorizada na gestão de saúde pública, por apontar novos subsídios para o planejamento 

e a avaliação das ações baseadas na análise da distribuição espacial das doenças, a 

localização dos serviços de saúde e dos riscos ambientais, entre outros [34]. 

 Áreas de conhecimento como Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública, geologia, 

agronomia entre outras, cada vez mais tem se utilizado de ferramentas de análise espacial 

para compreensão da distribuição de seus dados operacionais para gestão das suas 

organizações. A produção de informações geoprocessadas relativas a acidentes de trânsito 

é fundamental para embasar os processos de tomada de decisão visando um melhor 

planejamento de segurança viária na gestão pública e consequente redução de risco de 

acidentes.  
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Capítulo 3  

Proposta Tecnológica: Projeto de 

Automação de Captura de Dados 

 Frente a baixa eficiência do processamento dos RAPH na época, desde a recepção 

do documento até a disponibilização de relatórios em ferramentas de análise, buscou-se 

criar um novo processo que corrigisse as lacunas e trouxesse maior fluidez, eliminando 

passos desnecessários através de recursos tecnológicos que aumentassem o volume e a 

qualidade dos dados disponíveis para os gestores do GSE\SAMU e dos Órgãos de 

Controle Central. 

 

3.1 - Desenvolvimento do Projeto 

 O Grupo do Projeto GED, formado por integrantes do GSE\SAMU e do Estado 

Maior do CBMERJ, frente aos problemas mapeados no processamento de RAPH, 

estruturou um relatório de requisitos entendidos como necessários para a solução 

tecnológica.  Alguns dos aspectos discutidos foram: 

 Facilitar o acesso ao documento já digitado, eliminando a necessidade de busca 

física do RAPH; 

 Reduzir a dependência de digitadores no processo, fundamentalmente para os 

campos marcados como opções (múltipla escolha) no RAPH; 

 Geocodificar todos os endereços possíveis a partir da digitação, permitindo a 

elaboração de mapas temáticos para estudos gerenciais; 

 Executar uma análise de qualidade recorrente de amostra significativa para 

garantir que o resultado final do processo de captura de dados seja retrato fiel dos 

eventos realizados; 

 Facilitar a análise dos dados, garantindo aos gestores do GSE\SAMU um acesso 

direto em sistema aos relatórios de maneira recorrente e simples; 

 Otimizar a codificação de CID por RAPH, usando os dados capturados para 

identificação de alguns diagnósticos; 
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 Calcular e monitorar em sistema os indicadores de produtividade e de qualidade 

dos digitadores; 

 Após o levantamento de requisitos de negócio, foi envolvida a Assessoria de 

Tecnologia de Informações (AssInfo) do CBMERJ que conduziu o processo de decisão 

das ferramentas tecnológicas e especificações funcionais. Foi decidido por adquirir e 

customizar uma ferramenta GED e estruturar uma plataforma para digitação 

complementar de dados.  

 Para poder viabilizar o projeto de automação de captura de dados, foi necessária 

a montagem da seguinte infraestrutura, que pode aproveitar grande parte do hardware 

existente na área de processamento de dados do GSE\SAMU: 

 Dois scanners profissionais de mesa e base plana; 

o Alimentador automático de documentos (ADF), duplex (Dupla Face);  

o Resolução mínima de 300 dpi;  

o Ciclo mínimo de operação diária de 1.000 páginas; 

o Gramatura da mídia (ADF) 49 a 120 g/m2; 

o Tamanho da mídia (ADF); ofício; A4; A5. 

 01 servidor com 1Tb de disco e 8Gb de memória; 

 14 estações para os operadores. 

 

 Foi adquirida pelo CBMERJ o software ABBYY FlexiCapture® para atender as 

especificações técnicas levantadas pela AssInfo. As principais características técnicas da 

ferramenta são: 

 

 O software interpreta impressão de máquinas (OCR), escrita à mão isolada (ICR), 

incluindo alfa e numérico, reconhecimento de marcas (OMR) e códigos de barras 

de formulários de papel digitalizados de um scanner; 

 Captura dados de formulários de papel sendo que o processo requer apenas um 

operador humano, visto que todos os estágios, exceto a de verificação, são 

automatizados; 

 Não são requeridos nem ordenação manual, nem verificação por páginas faltantes, 

visto que o software pode identificar formulários e selecionar o template 
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respectivo. Desse modo o operador pode processar de 1.000 a 3.000 formulários 

por dia, dependendo da complexidade de seu layout.. 

  

3.1.1 - Metodologia de Trabalho 

 

 Para atingir os objetivos elencados nos pré-requisitos, visando uma customização 

da ferramenta para o serviço do GSE\SAMU, montou-se uma equipe de trabalho com 

profissionais que tinham um bom conhecimento das diferentes etapas do processo 

corrente para documentação dos principais pontos de melhoria. Após algumas semanas 

de discussão detalhada sobre o processo, os problemas e expectativas de solução, foi 

criado um plano de trabalho com a especificação funcional contendo os detalhes de cada 

entregável esperado. O Projeto de customização da ferramenta GED teve início com 

cronograma estimado em 12 meses, desde o desenvolvimento da primeira etapa até a 

implantação em produção (Anexo 3). 

 

3.1.2 -  Fases principais 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em três fases principais, envolvendo a 

ferramenta GED, da digitação complementar e de um Data Warehouse. [figura 3.1]  

 

 

         Figura 3.1: Fluxo esquemático das principais aplicações do projeto de Automação  
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3.1.2.1 -  Fase GED 

 

As principais tecnologias GED utilizadas nessa solução foram: Documents 

Imaging (DI), Forms Processing e Workflow. 

As etapas de produção da solução tecnológica estão descritas abaixo e na fig 3.2:  

 

 Criação de um ambiente de captura de documentos; 

 Reconhecimento de Caracteres, Marcas e Manuscritos; 

 Verificação de assertividade;  

 

       Figura 3.2 -  Processo de gerenciamento eletrônico de formulário.  Fonte: Abbyy [32] modificado 

 

 Criação de um ambiente de captura e catalogação de documentos 

Essa etapa consistiu na digitalização de todos os RAPHs produzidos nas bases 

operacionais do GSE\SAMU no município do Rio de Janeiro, alocando os arquivos 

digitais em uma estrutura própria de pastas num servidor, com indexação de cada 

documento por data,  número de RAPH e base operacional. 

Foram criadas as estruturas de pastas no servidor de imagens, para a qual são 

gravados os conjuntos de RAPHs de cada base operacional que realizou o atendimento 

pré-hospitalar. Esta estrutura é fundamental para a etapa seguinte, pois a indexação é 

parâmetro vital no processo de verificação de dados do OCR\ICR\OMR. A indexação de 

cada imagem é baseada na data de ocorrência do evento, na base operacional que efetuou 

o atendimento e no número do RAPH. Com estes dados (além do nome da vítima) é 
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possível encontrar qualquer documento a partir de uma interface criada especificamente 

para este fim, onde o usuário preenche filtros de busca e acessa a versão digital do RAPH 

desejado. Um exemplo da estrutura de pastas usadas no projeto pode ser visto na figura 

3.3. 

Figura 3.3 - Modelo de pastas organizadas por base operacional 

  

 Reconhecimento de Caracteres, Marcas e Manuscritos 

  Esta etapa incluiu não apenas as soluções de captura e reconhecimento de 

 caracteres, mas também uma fase de verificação de qualidade campo a campo e a 

 gravação dos dados estruturados em um banco relacional do projeto; 

No contexto do nosso projeto, as tecnologias GED de OCR, ICR e OMR 

desempenham papel insubstituível na medida em que são capazes de identificar e 

automaticamente transformar em dados, cerca de 80% dos campos do RAPH, que outrora 

eram digitados manualmente. São campos de marcação única ou múltipla, espacialmente 

determinados, que representam a presença ou ausência de uma determinada característica 

do evento. Ao serem lidos, reconhecidos e gravados, permitem que o digitador se limite 

aos campos de grafia cursiva, de mais difícil aplicação do OCR uma vez que o padrão de 

escrita cursiva é individual e muitas vezes de difícil reconhecimento até para um operador 

humano, especialmente quando redigidos por profissionais em ambiente de 

urgência\emergência médica em via pública com iluminação precária, condições 

atmosféricas adversas e muitas vezes em uma ambulância em deslocamento em alta 

velocidade. 
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 Para capturar o número da RAPH utiliza-se a tecnologia de OCR (optical 

character recognition), que basicamente utiliza um conjunto de métodos e técnicas para 

converter texto impresso no papel em um código de um símbolo correspondente no 

computador (código ASCII ou Unicode) [Figura 3.4} 

 

 

Figura 3.4 - OCR do número do RAPH 

 

 Para capturar os dados de dezenas de grupos de checkboxes, utiliza-se a tecnologia 

de OMR (optical mark recognition) embutida no FlexiCapture, que identifica qual item 

do grupo de checkbox foi marcado pelo usuário e o traduz para o número correspondente. 

 

 

Figura 3.5 - OMR de campo do RAPH – Exame Físico I. 

 

 Verificação 

A operação se inicia com o resgate das imagens digitalizadas para dentro do painel 

de operação Abbyy, o que é feito simplesmente abrindo uma ou mais pastas onde as 

imagens estejam armazenadas. Em seguida, o operador do sistema deve selecionar 

uma Unidade Operacional, de forma que serão exibidos todos os RAPHs digitalizados 

para a Unidade selecionada.  

 Ao clicar num RAPH, o operador tem então acesso a todos os campos deste 

documento, podendo executar o processo chamado de “Verificação”, que consiste em 

processar um RAPH digitalizado a partir das regras de layout definidas na ferramenta, 

e observar se o sistema identifica o preenchimento corretamente ou se coloca algum 

campo em dúvida. Para a ferramenta, “dúvida” é uma inconsistência frente à regra 

definida para cada campo. Por exemplo, se um determinado campo só aceita uma 

resposta, a ferramenta sinalizará em vermelho toda vez que a ferramenta de captura e 
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reconhecimento de caracteres identificarem mais de uma resposta para este campo. 

Cabe ao operador, durante o processo de verificação, entrar nos casos sinalizados pela 

ferramenta e decidir, olhando para o documento digital, qual a conduta a ser tomada.  

 

        Figura 3.6 - Listagem de RAPH pré-processadas pela ferramenta para iniciar verificação 

 

    Nem todo RAPH precisa ser verificado. Após o processamento, a ferramenta 

indica, na tela inicial onde todos os RAPH estão listados, qual o percentual de campos 

em que houve dúvida. O usuário pode acessar somente os casos em que o nível de 

confiança da ferramenta tenha sido menor que 100%. A figura 3.7 mostra uma sequência 

de telas de verificação, nas quais o operador compara a imagem do RAPH com a resposta 

identificada e estruturada pela ferramenta de OCR -  isso é feito campo a campo. 

 

Figura 3.7 - Verificação de RAPH campo a campo 
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 Toda a configuração de regras de negócio para cada um dos 103 campos do RAPH 

fez parte desta etapa do projeto, e esta configuração é feita numa interface da própria 

solução. Cada campo reconhecido pela ferramenta de captura e reconhecimento de 

caracteres faz parte de uma área de página em posição fixa, que a ferramenta identifica 

como um vetor a ser explorado. Sempre que este vetor está preenchido, a ferramenta 

assinala ‘1’, e marca como ‘0’ os casos em que não identifica preenchimento. 

 Uma vez encerrado o processo de verificação de todos os RAPH de um lote por 

Unidade Operacional, o usuário então exporta os resultados para o banco de dados, apenas 

clicando no botão “Exportar”. Com isso, os dados passam a estar disponíveis para a 

interface de complemento de digitação. 

 

3.1.2.2 - Fase RAPHWeb  

 

Foi criada uma interface para digitação de campos como endereços (local do 

evento e local de residência) e demais campos de escrita cursiva e não reconhecidos pelo 

OCR\ICR\OMR como nome da vítima, diagnóstico e observações. Para isso, foi 

desenvolvida uma ferramenta em ASP.NET, hospedada no servidor de banco de dados 

na rede usada pelo CBMERJ; essa ferramenta foi chamada de RAPH Web.  

 

 Digitação de endereço:  

Dada a grande importância do endereço de atendimento para fins de 

georreferenciamento e, em última análise, para decisões de alta relevância como o 

posicionamento de viaturas ou bases operacionais (que permitam o atendimento com o 

menor tempo possível de deslocamento), o endereço recebeu especial atenção. Foi 

inserida uma API (Application Programing Interface) do Google Maps ® no formulário 

de digitação que permite ao usuário incluir o endereço desejado e, à medida que digita, 

executar o lookup diretamente nas bases do Google Maps ®, trazendo grande acurácia 

aos dados de localização. Após encontrar o endereço desejado, o usuário pode clicar no 

botão “usar dados” e as coordenadas geográficas, assim como o endereço padronizado, 

são diretamente carregados para os campos de endereço/coordenadas e assim gravados 

no banco de dados. 
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Figura 3.8 - Busca de endereço via app Google Maps ® 

 

 Digitação de dados gerais: 

Os demais campos são então digitados para completar a captura de dados do 

RAPH. Um aspecto importante na fase de digitação é que os campos reconhecidos na 

fase de OCR e já verificados ficam disponíveis para visualização pelo usuário, mas 

não podem ser editados pela ferramenta (exceto pelo usuário administrador); isso 

pode ser visto nas telas abaixo, na figura 3.9. Além de agilidade no processo de 

digitação – o usuário é automaticamente lançado ao próximo campo que precisa de 

digitação, então não precisa passar pelos campos já reconhecidos – o processo fica 

mais seguro pois uma informação já verificada e validada não pode ser modificada 

por um usuário sem autorização. 
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Figura 3.9. Campos já reconhecidos pelo OCR e validados não são editáveis pelas telas de digitação. 

 

 Digitação do CID/Diagnóstico. 

 

Após a inclusão dos campos reconhecíveis, do endereço e dos dados gerais, tudo 

o que é necessário à identificação do diagnóstico está disponível para o profissional 

codificador de diagnóstico. Assim, para facilitar a identificação do problema atendido 

pela equipe de saúde, foi montada uma tela de apoio ao codificador, como todos os 

campos preenchidos no RAPH, agrupados em áreas de afinidade. Espera-se, com isso, 

que o codificador não precise entrar no RAPH (imagem) para ler os dados, uma vez que 

o que havia de informação pertinente está sendo exibido uma tela separada. [Fig 3.10] 

 

Figura 3.10 - Tela de inclusão de CID organizando os dados já digitados em áreas afins  
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Além dos campos capturados, esta tela ainda exibe os campos de observações, que 

comumente contém a conduta médica descrita, que não é digitado no banco de dados mas 

pode conter informações relevantes ao processo de codificação de diagnósticos. 

Importante ressaltar que o diagnóstico é campo estruturado pela tabela de CID-10, com 

função de look up, ou seja, na medida que o usuário insere parte da descrição, o campo 

exibe todas as opções do banco compatíveis com a busca. 

 

 Funcionalidade de avaliação da qualidade de dados  

 

Finalizadas todas as etapas de captura de dados, segue-se o fechamento de lote, 

ou seja, a exportação de todos os RAPH completos para o data stage, onde não serão mais 

editados pelos verificadores ou digitadores, momento a partir do qual passam a estar sob 

a rotina das funções de qualificação e relatórios. [Figura 3.11] 

 

 

        Figura - 3.11. Tela de fechamento de lote de RAPH. 

 

Sendo este um projeto de grande mudança conceitual e operacional, e ainda 

permeado de tarefas com grande intervenção humana, o processo requer uma 

preocupação adicional com qualidade dos dados produzidos, de maneira que uma área da 

aplicação foi especificamente dedicada a verificação de qualidade.  
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De forma sucinta, esta metodologia pressupõe a comparação de uma amostra de 

dados provenientes do processo que se quer testar ou medir com o chamado “padrão-

ouro” do que se pretendia atingir - o padrão que deveria ser encontrado caso todos os 

registros de um serviço fossem idênticos ao gerado pelo processo. 

 

No nosso caso, o padrão-ouro é o próprio documento do RAPH. Então, estruturou-

se uma funcionalidade na aplicação que permite: (a) a geração de uma amostra aleatória 

proporcional estratificada a partir da base selecionada; (b) a comparação campo a campo 

da amostra com o RAPH que gerou aquele registro; (c) o percentual de acurácia por 

campo e por documento, ou seja, quantas oportunidades de acerto estavam certas. 

 

A geração de amostras pode ser feita como percentual da base ou por quantidade 

de registros desejados, como mostrado na figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Tela de geração de amostra para verificação de qualidade. 

 

Uma vez gerada a amostra, o usuário deve entrar em cada um dos RAPH 

selecionados e comparar, campo a campo, se a marcação feita no processo de captura (à 

esquerda na tela) é igual ao registro do RAPH original (à direita na tela). Sempre que os 

registros são iguais o usuário marca “Certo”, e quando são diferentes, “Errado”. 

Alguns exemplos estão demonstrados na figura 3.13. 
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Figura 3.13 - Exemplos da verificação de qualidade campo a campo 

 

Uma vez encerrado o processo com todos os RAPH da amostra, o sistema finaliza 

o lote e exibe os resultados de acertos e erros, conforme mostrado na figura 3.14. Ainda 

está em construção o relatório de qualidade por campo, ou seja, o que deverá mostrar qual 

campo tem maior percentual de erro, se houver, assim como o relatório de qualidade por 

digitador. 
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Figura 3.14 - Finalização de amostra de verificação de qualidade 

 

3.1.2.3 - Fase DW- Criação de um Data Warehouse  

 

 A partir da base de dados transacionais finalizada com a avaliação da qualidade, 

os dados passam por um processo de ETL (Extraction, transformation, loading) com 

regras de negócio específicas do modelo de assistência pré-hospitalar, assim como do 

ambiente do CBMERJ. O banco de dados utilizado no momento é o SQL Server 2014. 

Foram criadas 76 tabelas, sendo 3 tabelas fato (Verificação, RAPH, Qualidade) e as 

demais, dimensões. Parte da estrutura está demonstrada na Figura 3.15 abaixo.  

 

Figura 3.15. Tela do banco de dados atualmente usado no projeto 
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Em seguida são disponibilizados através de um front end de BI, que no caso do 

presente projeto, é a ferramenta Tableau® versão 9.4, de uma licença provisória e que um 

dos integrantes do grupo de trabalho tem domínio de uso da solução. Também usamos 

uma ferramenta de geoprocessamento, o QGIS, que consome esses dados do DW. 

Nosso objetivo é utilizar software livre, sem necessidade do custo financeiro das 

licenças. Atualmente dois recursos estão fazendo um curso de Data Science na Fundação 

Oswaldo Cruz (FioCruz) onde estão aprendendo a trabalhar com ferramentas de BI e Data 

Mining como o Weka, Pentaho, R Studio, que apresentam performance muitas vezes 

igual ou mesmo superior a similares de mercado. 

 

3.1.3 – Funcionalidades Acessórias 

 

 Configuração de Usuários 

 

Como todo sistema que precisa de acessos com perfis diferentes por usuário, o RAPH 

Web conta com uma parte específica para configuração de usuários, que podem ser de 7 

tipos (administrador, consulta, digitador geral, digitador de endereço, verificador, 

codificador e dashboard). A tela de configuração de perfis pode ser vista na figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 - Tela de configuração de perfis 
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 Consulta de RAPH 

 

Essa funcionalidade permite a consulta de dados de um RAPH ou o próprio RAPH 

digitalizado, a partir da aplicação de filtros como nome da vítima, base operacional, data 

do evento, cidade ou número do RAPH. [Figura 3.17 e 3.18]. 

 

É uma função extremamente útil para as equipes do arquivo médico, que recebem de 

órgãos policiais e do judiciário um volume mensal elevado de requisições de informações 

de vítimas socorridas pelo GSE\SAMU, ou mesmo de vítimas de acidentes de transporte 

que necessitam de um comprovante para entrada no Seguro de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Era um processo de busca 

manual em caixas arquivo, envolvendo um grande número de profissionais e consumindo 

tempo de trabalho. 

 

 

Figura 3.17 - Tela de consulta de RAPH 
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Figura 3.18 - Visualização da imagem de um RAPH selecionado para consulta 

 Painéis de Acompanhamento 

 

 Com o objetivo de monitorar o desempenho de cada uma das principais etapas do 

processo, foram criados relatórios e indicadores, cujos exemplos podem ser vistos nas 

figuras abaixo. 

 

    Figura 3.19 - Painéis de acompanhamento do processo de digitação 

  



 

 50  
 

Estes dashboards auxiliam na identificação de eventuais hiatos no processo, assim 

como permitem o dimensionamento adequado de recursos – tecnológicos e humanos – 

para o melhor desempenho das equipes e alta capacidade de entrega de resultados (Figura 

3.20). 

 

    Figura 3.20 - Painéis de acompanhamento do processo de digitação por digitado 
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Capítulo 4 

Resultados  

 

 O novo processo de trabalho com a ferramenta GED viabilizou um fluxo mais 

contínuo e eficiente de digitação, eliminando redundâncias, sem manuseio de documentos 

físicos e com maior controle da produção e qualidade de dados.  

 

4.1 - Resultados do GED 

4.1.1 – Produtividade Geral da digitação de RAPH 

Em que pese a natural fase inicial de adaptação a um novo processo, houve um 

perceptível aumento de produtividade, evidenciado pelo indicador de registros por 

digitador. Antes do início do projeto de captura automatizada em 2015, havia 12 

digitadores que produziam uma média individual de 60 registros de atendimentos pré-

hospitalares por dia. Durante a implantação do projeto, por circunstâncias diversas, houve 

uma redução de 42% no quantitativo do grupo, para 07 digitadores. Apesar desse corte 

significativo na força de trabalho, a produção média diária individuais pós entrada em 

produção do GED no primeiro semestre de 2016 foi 90 registros, o que significa um ganho 

de produtividade de 50% no final do processo, como pode ser visto na Fig 4.1. 

 

Figura 4.1- Comparativo de digitadores e produtividade de digitação. 
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 Nota-se um ganho progressivo na curva de aprendizagem do grupo de digitadores, 

com incremento mensal de produção em cada etapa do processo GED, de forma 

coordenada, resultando em aumento mensal progressivo do número de RAPHs 

processados. [Figuras 4.2 e 4.3] 

 

 

              Figura 4.2 -  Frequência mensal de RAPHs processados por etapa de produção 

 

 

 Figura 4.3 -  Frequência mensal total de RAPHs processados 
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4.1.2 - Resultado no ambiente de digitalização de RAPH 

  No período inicial essa fase apresentou alguns problemas relacionados 

 principalmente ao formulário em papel no processo de digitalização, com 

 travamento do scanner. As  principais medidas instituídas frente as não conformidades 

 diagnosticadas e que permitiram a produção sair de uma média de 750 para 1.000 

 RAPHs escaneados/dia foram: 

 Eliminação de: dobras, clipes, grampos, carbonos, vias repetidas; 

 Reconstituição de documentos danificados, com rasgos ou manchas; 

 Separação em lotes por base operacional e mês do atendimento; 

  

 

Figura 4.4 -  Número Médio de RAPHs digitalizados/dia 

 

 4.1.3 - Resultados de Reconhecimento de Caracteres, Marcas e Manuscritos 

 Nessa fase crítica do processo GED, esperava-se inicialmente um reconhecimento 

de 80% dos campos alvo para as tecnologias OCR, ICR e OMR. No piloto e na avaliação 

do primeiro mês de produção, foi evidenciado um match baixo no reconhecimento do 

número do RAPH, campo Data e alguns checkboxes. Na análise das principais 

inconsistências constatou-se: 

 O símbolo Nº antes do numeral do RAPH interferia na captura dessa chave única;  
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 Falta de checkbox para os campos dia/mês/ano; 

 Falta de marcas de "âncora" nas bordas superiores e inferiores do formulário 

RAPH para melhor posicionamento da captura de dados; 

 A gramatura do formulário era de 65g o que permitia que marcas "fantasmas", 

pelo uso de cópias carbonadas de baixa qualidade, interferissem na captura de 

dados; 

 Preenchimento inadequado dos checkboxes pelos socorristas, ultrapassando seus 

limites e interferindo com outros campos. 

 Foram instituídas medidas para várias das não conformidades já na fase piloto, 

para as de mais fácil correção, enquanto outras que dependem de um maior tempo 

burocrático encontram-se em processo de viabilização: 

 Requisitado como padrão o tamanho ofício para os formulários; 

 Retirado o símbolo Nº do campo Número do RAPH; 

 Requisitado o modelo de checkbox para dd/mm/aaaa; 

 Impressas marcas âncora no formulário; 

 Aumentada gramatura do papel para 75g; 

 Confeccionado manual com as principais não conformidades de 

preenchimento encontradas e realizadas oficinas de treinamento com a força 

de trabalho. 

 

            Figura 4.5 - Melhorias programadas no RAPH 

 Com operacionalização dessas medidas, houve uma melhora importante na 

eficiência da captura, com assertividade de 65% ao final do primeiro semestre de 2016.   
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Com a entrada dos novos lotes de RAPHs impressos com todos os itens 

requisitados e auditorias mensais de qualidade de preenchimento, espera-se que a meta 

prevista de 80% de match na verificação seja alcançada no final de 2016, o que tornará o 

processo de mais ainda mais rápido. 

 

4.1.4 - Resultado na Consulta do RAPHWeb 

 A digitalização e indexação dos RAPHs também foi uma funcionalidade 

importante em uma tarefa recorrente da Seção de Arquivo Médico do GSE, que é 

diariamente solicitada a emitir certidões de atendimento às vítimas para diversas 

finalidades como processos judiciais, processos em seguradoras de veículos ou auditorias 

internas, entre outros.  Antes do projeto, essa busca aos documentos era totalmente 

manual, exigindo um maior quantitativo de recursos humanos em um tempo maior de 

procura, sendo que em algumas buscas o documento poderia não ser encontrado. 

 Desde a entrada em produção do GED, a totalidade dos RAPHs é rastreável, e 

através da funcionalidade de consulta ao banco de dados, como a pesquisa de RAPHs 

para emissão de certidões de atendimento, houve uma redução significativa do tempo de 

recuperação do formulário, saindo de uma média de 40 minutos na busca manual dos 

documentos físicos do processo anterior, para 01 minuto dos arquivos digitais do processo 

atual. 

 

Figura 4.6 - Tela de consulta de RAPH e Tempo Médio de consulta prévio e depois do GED 
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4.2 Resultados iniciais do SAD 

 

Com o objetivo de contextualizar os resultados iniciais do projeto, buscamos 

exibir a distribuição dos eventos em alguns painéis usados comumente pela Corporação 

para compreensão detalhada e temporal dos atendimentos pré-hospitalares e, de alguma 

forma, apoiar as decisões no tocante a esta área de atuação do CBMERJ, em especial, ao 

Grupamento de Socorro e Emergência (GSE). Nas figuras abaixo temos uma das visões 

de dashboard mais utilizadas pelos gestores de frequência dos socorros na Capital. 

 

Figura 4.7 - Distribuição de eventos “Acidentes e Violência” por tipo. 

O projeto de automação de captura de dados encontra no Business Intelligence 

(BI) uma forma muito precisa de tangibilizar seus resultados. O projeto de captura, em 

verdade, é uma forma de “fundação” (foundational) na medida em que proporciona uma 

base de maior qualidade para aplicação de ferramentas de apoio à tomada de decisão, 

neste contexto, o BI. 

 

A solução preliminar de BI utilizada no projeto foi o Tableau ®, versão de testes, 

já de conhecimento de um dos integrantes do time do projeto, explorado em seus recursos 

estatísticos (limitados para análises mais complexas, mas bastante adequados ao fim que 

buscamos neste projeto) e seus recursos analíticos, visuais e de compartilhamento.  Foram 

produzidos relatórios gerenciais para cada uma das bases de ambulâncias, com 
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características dos socorros, área de atuação, perfil de atendimento e resultados clínicos, 

dentre outras.  

 

Dois outros integrantes do time do projeto estão cursando nesse momento o Curso 

de Data Science da FioCruz, onde estão aprendendo novas ferramentas de acesso livre de 

BI\Data Mining como o Weka, Pentaho, Phyton, RSudio, e ferramentas de análise visual, 

como o Elasticsearch e Kibana, cuja performance em muitas vezes é superior às soluções 

proprietárias e, sem o peso do custo de aquisição da licença. 

 

A ferramenta de Business Intelligence constitui uma importante componente de 

apoio a decisão gerencial e tem-se mostrado muito efetiva na sua usabilidade, 

flexibilidade e disponibilização das informações para o comando do GSE.  Na figura 4.8 

é demonstrada um dos dos relatórios criados que originou um projeto de redistribuição de 

ambulâncias de acordo com o tempo resposta de cada base operacional. 

 

 

               Figura 4.8. Tempo médio e percentil (tempo) de deslocamento para o APH. 
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4.3 Resultados de geoprocessamento  

 

 Uma das principais aplicações que estão sendo operacionalizadas com os dados 

de coordenadas geográficas dos locais dos socorros efetuados e das bases operacionais 

em conjunto com características dos atendimentos resultantes dos dados processados pelo 

RAPHWeb tem como base uma ferramenta de análise espacial, o Sistema de Informação 

Geográfica Quantum GIS (QGIS) é um sistema de código aberto, que apresenta uma 

interface gráfica amigável e facilmente customizável de acordo com as especificidades 

dos projetos trabalhados. A versão utilizada foi a v2.10 Pisa (Junho/2015) em ambiente 

do sistema operacional Windows8 64 bits. 

 

 Como piloto, estão sendo realizados estudos conjuntos com a CET-Rio com o uso 

das análises das análises espaciais referentes aos socorros aos atropelamentos na Avenida 

Presidente Vargas para definição de estratégias de intervenções de engenharia de trânsito 

visando a mitigação desses graves eventos.  

 

 

Figura 4.9: Mapa Temático de Calor de Distribuição de Eventos de Atropelamento na Avenida Presidente 

Vargas – 2016  
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Capítulo 5  

 Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

O Projeto de Automação de Captura de Dados do APH no ambiente do 

GSE\SAMU é, antes de qualquer coisa, um evento de sucesso na história da Corporação. 

Não é isento de falhas, mas representa ao mesmo tempo um claro e objetivo avanço na 

produtividade e na qualidade de um processo tão importante dentro do contexto de 

atendimento pré-hospitalar. 

 Além disso, é preciso computar a responsabilidade do projeto em abrir portas para 

o uso de tecnologia como apoio a processos na área da saúde. Neste caso, sem ferramentas 

adequadas de TI seria impossível evoluir com sucesso. 

 Finalmente, a melhoria contínua em processos deve estar sempre na pauta. Por 

esta razão, o projeto apresentado será continuado em 2017 com o desenvolvimento dos 

aprimoramentos descritos, e novos resultados em qualidade e produtividade serão 

atingidos. 

  

5.1 Evolução da ferramenta atual 

 

 A ferramenta ora desenvolvida já conta com um backlog de sugestões decorrentes 

dos primeiros meses de utilização, que pode ser considerado um plano de melhorias 

bastante objetivo. São melhorias tanto de ordem estrutural quanto operacional. Alguns 

exemplos merecem ser destacados. 

 

 Aprimoramento das regras para melhoraria da qualidade de dados do 

Datawarehouse, desde algoritmos simples para identificação de óbito da vítima 

até outros mais complexos para identificação de diagnóstico sem necessidade de 

intervenção humana. Estes algoritmos estão sendo desenvolvidos para 

implantação ao longo de 2017. 
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 Otimização da tecnologia ICR para escrita cursiva com o reconhecimento cada 

vez mais aprimorado da grafia dos profissionais que preenchem os RAPHs nos 

milhares de atendimentos realizados, transformando dados não estruturados da 

escrita em dados estruturados, prontos para análises em ferramentas de suporte à 

decisão.   

 Adequação da solução GED do GSE\SAMU a requisitos de estrutura, 

funcionalidades e segurança do Conselho Federal de Medicina, para busca pela 

certificação NGS2 da SBIS\CFM, com a qual a Corporação não mais precisará 

guardar os documentos físicos processados. 

 

5.2  - Evolução para novas plataformas 

 

 Uma análise mais abrangente do processo de atendimento pré-hospitalar nos 

permite identificar uma série de oportunidades na forma como os eventos são registrados, 

com relevante impacto na acurácia dos dados capturados. Quando organizadas, estas 

oportunidades têm em comum o fato de serem todas viabilizadas através de uma coleta 

de dados mais imediata, através de um dispositivo interativo, que exiba não mais um 

formulário estático como o RAPH atual, mas um formulário dinâmico, que fosse 

oferecendo ajuda ao ser preenchido, direcionando o usuário ao caminho mais curto para 

completar os dados com sucesso. 

 

No longo prazo, com plena reestruturação macroeconômica do Estado do Rio de 

Janeiro e retorno da capacidade de investimento, o projeto de S-RES móvel embarcado 

nas ambulâncias, em que não sejam mais necessários formulários em papel e que a entrada 

de dados seja feita diretamente pela equipe de APH na cena do evento ou durante o 

transporte da vítima. Com isso poderemos ter dados em tempo real e tomadas de decisão 

mais efetivas para a melhoria contínua do sistema de atendimento pré-hospitalar. 

 

 Por este motivo, a aplicação RAPH Web já foi desenvolvida de uma forma que 

permita rápida migração a uma plataforma móvel, podendo ser usada, por exemplo, com 

pequenos ajustes, em um tablet, com todas as vantagens como conhecimento quase 

imediato pela gestão do sistema do desfecho do atendimento realizado pela transmissão 

online dos dados; captura das coordenadas geográficas do local do atendimento realizado, 
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pois o dispositivo permitiria facilmente a geolocalização do evento; eliminação dos erros 

decorrentes de preenchimento inadequado de checkboxes, como existe hoje, gerando as 

dúvidas da ferramenta de verificação, dentre outras. 

 

 Mas com o cenário político-econômico atual, com as prementes contenções 

orçamentárias em todas as esferas de governo, essa possibilidade de investimento é 

extremamente remota num horizonte de médio\longo prazo, o que direciona os esforços 

do grupo gestor do GSE\SAMU para o aperfeiçoamento desse trabalho pioneiro, e em 

uma visão estendida, que essa experiência do Rio de Janeiro possa ser utilizada como 

modelo para a implantação de ambientes GED na rede SAMU nacional. 

  

 Por fim, outro estudo futuro, é o de integração com a plataforma de ciência de 

dados aplicadas à saúde, que é resultado de um projeto conjunto da Fundação Oswaldo 

Cruz (FioCruz) e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Tem como 

objetivo principal desenvolver e disponibilizar Plataforma de Ciência de Dados (PaaS – 

Platform as a Service) para armazenamento, gestão e análise de grandes quantidades de 

dados para pesquisadores, docentes e discentes de instituições de ensino e pesquisa, bem 

como, gestores governamentais. Concentra hoje os grandes bancos de dados dos 

principais sistemas públicos de saúde, como o Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM), o Sistema de Internações Hospitalares (SIH), entre outros. O CBMERJ está em 

tratativas para participar desse projeto integrando a base de dados de atendimentos pré-

hospitalares a essa plataforma, de modo a possibilitar uma visão completa da evolução 

clínica do paciente, desde o local onde é atendimento primariamente por uma ambulância 

do GSE\SAMU até o desfecho final em um hospital. 
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Anexos 

Anexo 1. RAPH – versão 4.1(frente) 
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Anexo 2. RAPH – versão 4.1(verso) 
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Anexo 3. Novo fluxo de trabalho instituído com o projeto - Detalhado 

 

 


