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Objetivos: 

Apresentar ao médico residente o funcionamento dos sistemas de informação em saúde do 
HCFMRP-USP, enfatizando aspectos de boas práticas de utilização dos sistemas de 

informação, ética, prontuário do paciente, segurança profissional e do paciente e uso racional 

de recursos terapêuticos e complementares. Ao final desta disciplina o aluno deverá ser 
capaz de: a) Listar os princípios de boas práticas de prescrição de medicamentos e terapias 
não medicamentosas; b) Elaborar uma prescrição eletrônica hospitalar compatível com as 
boas práticas de prescrição; c) Discutir princípios éticos de conduta e cuidados com o 
prontuário eletrônico do paciente; d) Apontar os principais cuidados com a segurança do 
paciente em ambiente hospitalar; e) Descrever as precauções necessárias para proteção 

individual em ambiente hospitalar; f) Demonstrar atitudes adequadas para prevenção e 
gerenciamento de erros e quase-erros em serviços de saúde.  

Justificativa: 

A utilização universal de sistemas de informação em saúde em serviços de saúde de todos os 

níveis, ambulatoriais e hospitalares, traz desafios para a prática profissional. O profissional 
de saúde precisa dedicar parte de seu tempo à utilização desses sistemas para fazer 

anotações no prontuário do paciente, solicitar e verificar resultados de exames 
complementares, solicitar procedimentos e internações, prescrever terapias medicamentosas 
e não medicamentosas, e acompanhar a evolução de seus pacientes. A utilização adequada 
dessas ferramentas proporciona ao profissional de saúde uma camada adicional de 
segurança. Entretanto, mau uso das ferramentas eletrônicas pode resultar em danos ao 

paciente e risco ao profissional. Assim, treinamento sobre a utilização adequada de sistemas 
de informação em saúde permite ao profissional de saúde fazer uso correto das ferramentas, 
bem como desenvolver capacidade de organização e pensamento crítico sobre o 
funcionamento de unidades de saúde. Assim, o profissional de saúde poderá aplicar suas 
experiências e conhecimentos em seu futuro local de trabalho. 

Conteúdo: 

a) Prescrição médica em Sistemas de Informação em Saúde b) Procedimentos, internações e 

exames complementares c) Prontuário Eletrônico do Paciente d) Preenchimento da 
declaração de óbitos e) Introdução à segurança do paciente f) Política de Qualidade e 
Segurança no HCFMRP-USP g) Ética, cuidado humanizado e registro no prontuário h) 



Capacitação da NR-32 e uso de EPIs i) Prevenção de infecção hospitalar e uso racional de 

antibióticos j) Uso e prescrição de hemoterápicos k) Prevenção de Tromboembolismo Venoso 
l) Radiações Ionizantes na Atenção à Saúde  

Forma de Avaliação: 

Avaliações teóricas em plataforma de ensino à distância e Avaliação prática presencial. 

Observação: 

Estratégias de ensino-aprendizagem: Será priorizado o uso de estratégias de ensino à 
distância, por meio do uso de ferramentas online, disponibilização de videoteca com aulas 
gravadas, fóruns de discussão, preenchimento de questionários e roteiros de estudo. 
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