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RESUMO 

 

 

Diante da evolução das tecnologias de informação ocorridas nas últimas 

décadas, que impulsionou a utilização de informações gerenciais precisas e 

disponibilizadas em tempo real, para subsidiar o planejamento e as decisões nas 

organizações, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG busca 

modernizar a gestão dos hospitais por meio de investimentos no desenvolvimento do 

Sistema Integrado de Gestão Hospitalar, que é um sistema que utiliza como plataforma 

o software livre e que está sendo implantado nas vinte unidades assistenciais, com a 

finalidade de registrar os dados referentes ao fluxo dos atendimentos e cuidados 

dispensados aos pacientes nas unidades assistenciais, gerando informações para 

subsidiar os gestores nos processos decisórios, possibilitando assim uma administração 

eficiente com impacto na qualidade da assistência aos usuários do SUS.  
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1 - INTRODUÇÃO 

  

Criada em 1977, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG 

tem suas atividades voltadas para o atendimento exclusivo de usuários do sistema único 

de saúde, através de sua vinte unidades - nove situadas no interior e onze na capital - 

que assistem a população de Minas Gerais, oferecendo serviços especializados de 

referência, em consonância com a Política Estadual de Saúde.  

Hoje a Fhemig constitui uma rede de cinco complexos assistenciais: Urgência e 

Emergência, Especialidades, Saúde Mental, Hospitais Gerais e Recuperação e Cuidado 

ao Idoso, nas unidades destinadas anteriormente ao atendimento à Hanseníase.  

A busca pela excelência nos atendimentos prestados à população tem sido a 

principal meta da Fundação, que atualmente está em processo de acreditação de suas 

unidades buscando cada vez mais prestar atendimentos de qualidade e o mesmo tempo 

garantir auto sustentabilidade econômica por meio de uma gestão efetiva dos recursos.  

Após a sua criação, por quase três décadas, toda a informação referente ao fluxo 

de paciente nos hospitais era processada manualmente desde a recepção até a alta 

hospitalar e toda estatística de movimentação e procedimentos realizados era 

contabilizados nos prontuários  exigindo tempo e laborioso trabalho no cálculo dos 

indicadores que ao ser disponibilizados para análise dos epidemiologistas e dos gestores 

já não representavam uma realidade que pudesse dar subsídio as tomadas de decisão. 

Com a Implantação do SUS – Sistema Único de Saúde a remuneração dos 

atendimentos prestados à população passou a ser feitos através das Autorizações de 

Internação Hospitalar – AIH e atendimentos Ambulatoriais, apresentadas ao DATASUS 

para faturamento. Tornou-se portanto, necessário um controle mais efetivo das contas 

hospitalares.  
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Seguindo a lógica dos hospitais privados, onde a conta do paciente necessita ser 

contabilizada a partir da sua entrada para atendimento, também os hospitais públicos e 

conveniados buscam a garantia do ressarcimento dos seus gastos através de um controle 

mais efetivo dos procedimentos dispensados aos pacientes. 

Os dados informados ao sistema do DATASUS para cobrança dos atendimentos 

passam a requerer um maior controle, uma vez que a veracidade da informação esta 

diretamente associada a receita arrecadada o que irá garantir a auto sustentabilidade das 

unidades assistenciais. 

No âmbito da pesquisa, a falta de um sistema de gestão da informação 

inviabilizava o desenvolvimento de estudos epidemiológicos, índices de infecção 

hospitalar, identificação de incidência de doenças por procedência, sexo ou faixa etária 

e todas as investigação da pesquisa científica na área da saúde. 

No nível de gestão, decisões como investimentos para ampliação de 

atendimento, credenciamento de um novo procedimento, terceirização ou contratação de 

serviços, na maioria das vezes, necessitam do respaldo de informações gerenciais para 

definição. 

Foi neste contexto que surgiu a necessidade de um Sistema integrado de Gestão 

hospitalar que possibilitasse a gestão Clínica e Administrativa dos atendimentos 

prestados aos pacientes, bem como o gerenciamento dos recursos e que disponibilize 

informações dando subsídios aos gestores nas tomadas de decisão, gerando também 

informações necessárias aos níveis Municipal, Estadual e Federal. 
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2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

O projeto de desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar foi 

viabilizado por meio de financiamento do REFORSUS - Reforço à Reorganização do Sistema 

Único de Saúde com contrapartida do tesouro estadual, para contratação de uma consultoria de 

desenvolvimento de sistema e sua implantação em duas Unidades da FHEMIG. 

Vislumbrava-se a possibilidade de estender o sistema para as demais unidades da 

rede e num processo de aprimoramento contínuo, agregar a este sistema todas as 

funcionalidades de  uma ferramenta eficaz de gestão da informação para dar suporte aos 

gestores no planejamento e gestão das unidades, com geração e disseminação de 

informações confiáveis para subsidiar a tomada de decisão.  

Considerando que, para a implementação de um sistema integrado de tal porte, 

seria necessário o uso de tecnologia e ferramentas modernas, o que demandaria soma 

considerável de recursos, para aquisição de softwares (sistema operacionais, banco de 

dados, bibliotecas, ferramentas de desenvolvimentos), que não seriam cobertos pelo 

financiamento, optamos pela utilização do software livre por não ser vinculado a 

compra de licenças. 

Software livre é um conceito de extrema importância no mundo da computação. 

De forma básica, quando um software é livre, significa que seu código-fonte está 

disponível para qualquer pessoa poder alterá-lo e adequá-lo às suas necessidades, sem 

ter de pagar. (Alecrim, 2003). 

Para Borges, Investimento em capacitação em TI e nos produtos específicos 

pode levar uma organização a economizar grandes somas, com licenciamento e 

upgrades. 
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O Sistema Operacional Linux, está cada vez mais presente nos Data Center das 

grandes empresas. Isto se justifica pela sua qualidade, pois é um sistema que 

proporciona baixo custo em implementações. 

Já existem hoje mais de 3.500 clientes SAP rodando com bancos de dados livres 

(MaxDB). Existe uma fartura de produtos e recursos associados para várias situações 

(não todas, obviamente) e que, com algum conhecimento técnico, permitem substituir 

soluções caras e complexas onde estas forem subutilizadas. 

Borges afirma que os bancos de dados livres têm mostrado uma evolução muito 

grande. O PostgreSQL, o MySQL , o Firebird e o SQL Lite oferecem uma gama de 

opções muito interessante. 

Na FHEMIG, foi possível constatar pela experiência de seis anos na adoção do 

software livre (Sistema operacional Linux, Banco de Dados My SQL e utilização das 

linguagens PHP e Java ) como plataforma dos principais sistemas. 

Em especial no Sistema Integrado de Gestão Hospitalar, a opção foi muito 

vantajosa, considerando a redução de custos, que nos possibilitou informatizar as vinte 

unidades assistenciais, sem gastos expressivos com aquisição de softwares. 

 

2.1 - Objetivos do Projeto 

 

O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um sistema de informação 

integrado, em rede, que respeitasse as peculiaridades das unidades de porte variável, 

desde unidades eminentemente ambulatoriais até hospitais gerais, especializados e de 

grande porte resguardando parâmetros identificadores de recursos, instalações, serviços 

e produtos disponíveis. 
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A proposta do projeto inicial era utilizar os recursos disponíveis, para a 

informatização de setores específicos das duas unidades da rede, Hospital João Penido – 

Juiz de Fora e Hospital Pronto Socorro de Venda Nova, atual Hospital Risoleta 

Tolentino Neves, em um único sistema, cujo código fonte seria de propriedade da 

FHEMIG, permitindo estendê-lo a toda rede. 

O sistema deveria ter a flexibilidade necessária a adequações e ou ajustes 

próprios para cada unidade hospitalar, além de favorecer a implementação de cada 

módulo de forma independente, permitindo que gradativamente fossem acoplados 

novos módulos aos já existentes, em uma abordagem de crescimento e aprimoramento 

contínuo e dinâmico. 

A meta principal era garantir a informatização dos processos de atendimento do 

paciente, gerando informações consistentes, disponíveis para todos níveis gerenciais, 

em tempo real, nas Unidades Assistenciais e na Administração central como subsídio ao 

planejamento e tomada de decisões.  

 

2.2 - Usuários do sistema de Gestão da Informação 

 

A utilização de um Sistema integrado de Gestão Hospitalar abrange todos os 

profissionais das áreas meio e fim do hospital. São considerados usuários do sistema 

desde o recepcionista que faz o cadastro de entrada e registra a saída do paciente, após a 

alta hospitalar, ao médico que utilizará o prontuário eletrônico para solicitações de 

exame, prescrição de medicamento, anotações de anamnese e evolução clínica, 

incluindo também todo o pessoal de enfermagem, e outros profissionais de apoio ao 

tratamento. 
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As informações geradas pelo sistema podem ser usadas amplamente em todo o 

hospital desde o porteiro ao fazer uma consulta para localizar um paciente internado, à 

Direção do Hospital como ferramenta de gestão, e aos gestores da fundação subsidiando 

as tomadas de decisão. 

As informações disponibilizadas possibilitarão aos profissionais de saúde, 

epidemiologistas, cientistas, gestores e a qualquer cidadão que se interesse por 

pesquisas na área da Saúde. 

A implantação do módulo de custos por atividade, viabilizará o repasse ao 

paciente, no momento de sua alta, do custo de seu tratamento. Entende-se que tal 

procedimento desmistifica a cultura de que o atendimento público não tem custo. 

É importante esclarecer aos cidadãos, que o pagamento por estes serviços é 

efetuado através de pagamentos impostos e outros tributos. Pretende-se desta forma 

promover o resgate da cidadania. 

  

2.3 – Equipes  envolvidas no desenvolvimento do projeto 

 

A Gerência de Tecnologia e Informação elaborou o projeto e o Termo de 

Referência, que foi submetido a aprovação do Banco Mundial e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, o que viabilizou o financiamento para a 

contratação da empresa desenvolvedora do Software. 

Os encaminhamentos do projeto bem como o acompanhamento das fases de 

aprovação foram realizado pela Chefe da Divisão de Planejamento, responsável pela  

coordenação os projetos junto ao REFORSUS. 
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O escopo do sistema foi definido a partir de reuniões da comissão de gestão da 

informação, com a participação de gestores das unidades assistenciais em oficinas, onde 

foram identificados os principais fluxos de informação, definidos indicadores de 

qualidade e estudada a viabilidade de construção de um sistema de gestão da 

informação que atendesse a toda rede.  

A escolha da utilização do Software livre como plataforma do sistema foi 

embasada em estudos de viabilidades, realizado pela Gerência de TI da FHEMIG e a 

Chefia de Serviço de Informática do Centro Mineiro de Toxicomania, através de 

investigações de casos de sucesso e experiências de outros órgãos para subsidiar a 

decisão.  

A definição da tecnologia teve o respaldo e apoio da então Diretora de 

Planejamento e Finanças da FHEMIG, que autorizou a realização de cursos de 

capacitação da equipe de programadores e analistas de sistemas para incorporação da 

tecnologia proposta. 

A decisão continuidade do projeto e a sua expansão para as demais unidades da 

rede bem como a implementação de novos módulos no sistema foi objeto de análise 

com aprovação da presidência da FHEMIG, que através de acompanhamento efetivo, 

apóia e propicia condições para o alcance dos objetivos propostos pelo projeto. 

O Acompanhamento da execução de todo o desenvolvimento por uma comissão 

composta por profissionais de todas as áreas contempladas no projeto tem sido fator de 

sucesso para garantia da qualidade do sistema.   
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2.4 - Primeira fase de desenvolvimento do Sistema 

No mês de junho de 2002, em sua fase inicial foram previstos o 

desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema, contemplando os seguintes 

módulos: Operacional (composto dos subsistemas de Laboratório e Farmácia), para 

Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora, com investimentos financiados pelo 

BID, no valor de R$ 100.368,00 (cem mil trezentos e sessenta e oito reais). 

Em um segundo projeto criado paralelamente foi previsto o desenvolvimento, de 

um Sistema para o Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, atual Hospital Risoleta 

Tolentino Neves, contemplando os seguintes módulos: Administrativo (composto dos 

subsistemas de Administração, Cadastro Geral, Usuários e Faturamento) e Operacional 

(composto dos subsistemas de Ambulatório; Pronto Atendimento, Internação e Imagem 

– ( Raios-X, ultra-som, Tomografia, eco, endoscopia). financiado pelo BIRD. No valor 

de R$ 342.000,00 

Os dois projetos tiveram a aprovação do Ministério da Saúde, sendo assim 

garantido o financiamento para contratação de empresa desenvolvedora através de 

processo licitatório na modalidade carta convite. 

Definimos então pela arquitetura Cliente / Servidor utilizando Sistema 

Operacional Linux e Gerenciador de Banco de Dados MySql e Linguagem de 

Programação PHP que posteriormente foi substituída pela tecnologia Java. 

 

Aspectos do Produto  
 

O sistema foi entregue com a documentação completa, em especial do código 

fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, 

fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.  
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Ficou assegurada a FHEMIG, a permissão irrevogável e irretratável de alteração 

do código fonte sem a necessidade de notificação expressa e sem custos adicionais, bem 

como o direito de realizar a instalação e treinamento do sistema onde fosse necessário, 

sem que isto implicasse em royalties à empresa desenvolvente. 

 

2.5 - Segunda Fase de Desenvolvimento do Sistema 

 

Em 2005 visando dar continuidade ao processo de informatização das unidades 

assistenciais, um novo  projeto foi submetido a direção da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais – FHEMIG objetivando a incorporação do Módulo Bloco 

Cirúrgico no sistema e a sua implantação nas diversas Unidades da rede. e após 

aprovação  abriu-se um novo certame licitatório, com recurso próprio da Fundação, 

objetivando a contratação de empresa para  a execução do projeto. 

A Lei 8666 determina que a administração Pública está obrigada a gerir os 

recursos financeiros de modo eficiente e razoável. A economicidade envolve o dever de 

eficiência, impondo a adoção de uma relação sujeitável a enfoque de custo-beneficio. 

 O desenvolvimento deste projeto implicaria a produção de custos em diversos 

níveis, custos relacionados com o tempo de implementação e implantação nas unidades, 

com recursos financeiros para pagamento de consultoria para desenvolvimento do 

software, com disponibilização de horas análise da equipe técnica para 

acompanhamento do projeto, além de investimentos em infra estrutura de rede e 

aquisição de equipamentos. 

Em contrapartida, produziria benefícios, avaliáveis em todos os níveis, quais 

sejam, informatização do fluxo de atendimentos e cuidados dispensados aos pacientes 
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nas unidades assistenciais, gerando informações consistentes e em tempo real, para 

subsidiar os gestores nos processos decisórios. 

 Como os recursos públicos são advindo de pagamento de impostos pelo cidadão 

contribuinte, é imperioso que sua utilização produza os melhores resultados, do ponto 

de vista quantitativo e qualitativo. Há o dever de eficiência gerencial que recai sobre o 

agente público, assim quanto maiores forem os benefícios econômicos que poderão 

advir de uma solução, tanto mais intenso será o dever de adotá-la. 

Pontos que subsidiaram a decisão de continuidade do desenvolvimento do 

Sistema pela FHEMIG em 2005 

Aquisição de Sistema Proprietário no Mercado 

Desenvolvimento de Um Sistema próprio 

usando Software Livre 

Pontos fracos Pontos fortes Pontos fracos Pontos Fortes 

        

  Custo alto de 

aquisição por número 

de licença

  Sistema pronto não 

implicará em custo de 

desenvolvimento.

  O sistema atual não 

contemplava todas as 

funcionalidades, 

exigindo tempo e 

investimento em 

desenvolvimento de 

novos módulos.

  Viabilidade de 

implantação sem custo 

adicional por licença

     Custo anual 

permanente de 

manutenção com 

empresa proprietária 

do software e suporte 

ao banco de dados 

(oracle) 

    Rapidez na 

implantação do sistema e 

na obtenção de resultados.

      Prazo maior para 

implantação do 

sistema completo 

considerando os 

módulos que ainda 

não foram 

desenvolvidos.

       Possibilidade de 

adequação do sistema de 

acordo com as 

necessidades das 

unidades.

   Impossibilidade de 

mudanças e ou ajustes 

no sistema por parte da 

FHEMIG.

   Assistência garantida 

pela empresa proprietária 

através de contrato de 

manutenção.

    Necessidade de 

equipe especializada e 

treinada para 

implementações e 

manutenção do 

sistema.

    Domínio da tecnologia 

pela equipe técnica da 

FHEMIG dispensando a 

médio prazo o ônus com 

manutenção do sistema.

    Dificuldade de 

adequação do sistema 

às necessidades e 

especificidades das 

unidades da FHEMIG

         Plataforma utilizada 

dispensa investimento em 

softwares (Sistema 

Operacional, Banco de 

Dados).

        Sistemas 

desenvolvidos com 

plataformas que 

demandaria  

investimentos em 

software proprietário. 

           Garantia de 

manutenção do sistema 

devido ao fato da 

FHEMIG ser proprietária 

dos fontes.
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Encerramos em setembro de 2006, a implantação do sistema em dezoito 

unidades assistenciais de acordo com o cronograma estabelecido no contrato, com 

entrega do serviço executado pela empresa comprovado através de documentos de 

aceite assinados pelos diretores das unidades, Gerência de tecnologia e Informação e 

Diretoria de Planejamento e Finanças. 

A operacionalização do sistema nas unidades ocorreu em níveis diferentes de 

acordo com a infra estrutura tecnológica (equipamentos e rede lógica), capacitação de 

servidores, envolvimento das gerências, complexidade de atendimento. 

 

2.6 - Caracterização da Situação Atual 

 

Objetivando a complementaridade do sistema de forma a aprimorar o fluxo das 

informações no âmbito técnico, gerencial e científico, iniciou-se em 2008 o 

desenvolvimento de novos módulos direcionados para as áreas da assistência que não 

foram contempladas na primeira fase de implantação. 

 

2.7 - Sobre o sistema implantado 

 

O SIGH é um sistema totalmente integrado desenvolvido em ambiente web, 

existe hoje duas versões: uma escrita para atender às necessidades do Hospital João 

XXIII e outra versão para atender às necessidades das demais unidades. 

Implementações estão sendo feitas no sistema pela equipe de desenvolvimento da 

Fhemig com suporte da empresa contratada para o desenvolvimento da segunda etapa 

do sistema com o objetivo de centralizá-lo em uma única base. Atualmente são mais de 
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800 tabelas em banco de dados My SQL, que atendem os módulos de Recepção, 

Emergência, Internação, Ambulatório, Farmácia, Raio X, Bloco Cirúrgico, Laboratório 

e Faturamento. Sendo ao todo mais de 7 mil arquivos compostos por mais de 650 mil 

linhas de código escrito em J2EE. rodando em ambiente operacional Linux. 

O sistema foi implantado nas unidades assistenciais de Belo Horizonte e do 

interior respeitando as diferenças e peculiaridades de cada uma, nos seus variados porte 

e tipos. 

Por ser um sistema modular, estamos incorporando ao sistema novos módulos e 

a médio prazo teremos a complementação de um sistema corporativo centralizado que 

atenderá a toda rede FHEMIG com a seguinte estrutura final. 

MÓDULOS SITUAÇÃO 

2002 

Pronto Atendimento Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 

Recepção/Internação Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS   
Consulta Agendada Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 

Imagem Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 
Laboratório Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 

Farmácia Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS  

Faturamento  Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 
Informações Gerenciais (**) Desenvolvido pelo Projeto REFORSUS 

2005 
Centro Cirúrgico/Obstétrico Desenvolvido com recurso da FHEMIG 

2008 
Customização e automação farmácia Desenvolvido com recurso da FHEMIG 

Custos Desenvolvido com recurso da FHEMIG 

Gestão da Qualidade Desenvolvido com recurso da FHEMIG 
Prontuário Médico Em desenvolvimento recurso FHEMIG 

FHEMIGosteriormente 

Enfermagem Em desenvolvimento recurso FHEMIG 
Customização e automação Laboratórios Em desenvolvimento recurso FHEMIG 

Hotelaria Em desenvolvimento recurso FHEMIG 

Nutrição E Dietética Em desenvolvimento recurso FHEMIG 
Controle De Infecção Hospitalar Em desenvolvimento recurso FHEMIG 

Cme Em desenvolvimento recurso FHEMIG 
Gestão de Pessoal(*) SISAP 

Compras   (*) SIAD 
Estoque   (*) SIAD 

Orçamento (*) SIAFI 

Financeiro (*) SIAFI 
Patrimônio   (*) SIAD 
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(*) Módulos que compõem os sistemas coorporativos do Estado – SIAD, SIAFI e SISAP,  estão 

sendo desenvolvidas ferramenta que façam a integração destes módulos ao SIGH  

(**) Os relatórios das informações são geradas através da ferramenta webdesktop, que acessa o 

banco de dados no servidor Slave, que é um espelhamento do Banco de dados do sistema transacional. 

 

2.8 - Recursos Utilizados Para o Desenvolvimento e Implantação do 

Sistema 

 

Relacionamos aqui apenas os investimentos com pagamento de consultorias para 

desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema.  

Custo de Desenvolvimento e Implantação e Manutenção SIGH - 2002 - 2005 - 2008 

  

2002 

Investimentos Financiado pelo REFORSUS - Desenvolvimento - Implantação 
– manutenção 467.368,00 

2005 

Desenvolvimento Bloco (*) Cirúrgico - 2005 179.707,59 

Implantação do Sistema nas unidades hospitalares 771.489,00 

Manutenção/Suporte (*) 198.011,00 

TOTAL – 2005 1.149.207,59 

2008 

  R$ 729.636,05  

  R$ 54.000,00  

  R$ 68.640,00  

TOTAL - 2008 R$ 852.276,05  

    

TOTAL DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA 2.468.851,64 

 

A Fhemig fez também investimentos com aquisição de equipamentos e infra estrutura 

de rede.  

Ano Valor de Investimento 

 2005 2.677.834,00 

    

 2006 300.026,00 

    

2008 1.601.992,38 
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2.9 - Módulos que compõe o sistema 

 

Atendimento 
 

  

 

Figura – 1 

 

Pronto Atendimento e Emergência 

Cadastramento de pacientes para atendimento de pronto atendimento e 

emergência na unidade hospitalar (a base de dados contempla os quesitos básicos para o 

atendimento hospitalar e posterior cobrança ambulatorial e/ou internação hospitalar) 

Internação 

Preenchimento da ficha de internação do paciente e de termo de 

responsabilidade a ser assinado pelo paciente ou responsável e impressão do laudo 
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médico para emissão de AIH, Todo o fluxo do paciente dentro do hospital (internação, 

alta, óbito, mudança de leito, transferências para CTI), mudanças temporárias da 

classificação dos leitos, bloqueios ou interdição de leitos, feitas nas unidades de 

internação são atualizadas a grade de leitos do sistema. 

Alta 
 

No Momento da alta do paciente o serviço de enfermagem registra no sistema a 

saída do paciente e o leito volta automaticamente a sua classificação de leito livre na 

grade de leitos. 

Estes lançamentos possibilitam a emissão de relatórios de pacientes internados 

(por leito clínica, por enfermaria, e estatísticas hospitalar  referente ao número de 

internações, altas, óbitos, transferências, tempo de internação, censo hospitalar, Taxa de 

ocupação/ociosidade, tempo de internação e média de permanência taxa de mortalidade 

etc.  

Consulta Agendada 
 

Agendamento de consultas ambulatoriais, dando ao usuário do SUS 

possibilidade de escolha do dia e horário da consulta nos horários disponíveis e 

reservados  por médico ou  e especialidade; 

Permite o bloqueio da agenda por médico ou sala por motivo de férias, 

afastamento, interdição, feriado, e remanejamento de agenda nos casos de bloqueio ou 

falta do médico para outro dia ou outro médico, com controle dos parâmetros das 

agendas: vagas por modalidade de consulta (primeira vez, retorno, etc) por dia da 

semana ou turno; 
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Farmácia 
 

 

Figura - 2 

O módulo Farmácia do sistema permite o gerenciamento da dispensação de 

medicamentos, controlando a entrada e saída de medicamentos/materiais médicos 

hospitalares das farmácias, através de leitura de código de barras, que tem a finalidade 

de agilizar o processamento das informações relativas as saídas dos medicamentos 

dispensados por paciente, possibilitando o gerenciamento do estoque com 

disponibilização de dados para geração de relatórios de gestão da farmácia e para 

alimentação do módulo custos hospitalares.  

 

 

 



 20 

exames 
 

 

Figura – 3 

 

imaginologia 
 

O módulo de imagenologia foi projetado para registrar as informações 

referentes a todos os exames vinculados ao diagnóstico terapêutico por imagens, quais 

sejam, Raio X, Tomografia, Utrasonografia, Endoscopia etc. por meio de recebimento 

on-line dos pedidos de exames de pacientes provenientes do Ambulatório, Pronto 

Atendimento ou Internação com emissão de laudos.  

Laboratório 
 

O módulo possibilita o recebimento on-line dos pedidos de exames de 

pacientes provenientes do Ambulatório, Pronto Atendimento ou Internação, registrando 
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a entrada do material de coleta (amostra) de pacientes, com emissão de resultados de 

exame a partir de padrões definidos por tipo de exame; 

 

Bloco Cirúrgico  

 

 

Figura - 4 

Neste módulo são feitos,  os agendamentos de cirurgias , controle da sala, 

data/hora, por equipe, e os acompanhamento dos procedimentos cirúrgicos realizados 

nos hospitais da rede, com emissão de protocolo de cirurgia, e todos os recursos 

necessários para garantir o controle  e gerenciamento dos atos cirúrgicos.  
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Prontuário Médico Informatizado 
 

 

Figura - 5 

O prontuário médico informatizado tem como objetivo o suporte ao cuidado 

médico facilitando e documentando a atenção ao paciente. As informações das ações e 

cuidados registradas servem de base à pesquisa e ao ensino, como também controle de 

qualidade e à auditoria médica 

Buscando dar maior agilidade aos processos da assistência foi implementado o 

prontuário informatizado que contempla a prescrição médica, solicitação de exames 

com disponibilização dos resultados on-line, anamnese e evolução.  

Atualmente os profissionais médicos podem fazer anamnese e evolução de 

pacientes no sistema SIGH. Porém essa anamnese e evolução são textos livres que 

permitem ao profissional escrever ou não o que quiser.  
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As implementações que estão sendo realizadas nesta etapa de desenvolvimento 

constituem de complementações das seguintes funcionalidades ao módulo já existente: 

Consulta aos procedimentos realizados (SUS e outros), Consulta à informações 

do paciente como as prescrições médicas e/ou odontológicas, à anamnese, à evolução 

Clínica (evolução médica e outros profissionais diária),a resultados de exames 

realizados, permitindo a análise da sua evolução, aos sinais vitais, possibilitando o 

calculo de escores de gravidade e solicitação de interconsultas. 

A implementação dos protocolos Clínicos no módulo de prontuário dará ao 

médico a opções de fazer as prescrição, exames, anamnese estruturada, evolução 

estruturada de acordo com as sugestões dos Protocolos Clínicos cadastrados no sistema. 

As anotações e evolução dos profissionais de enfermagem e profissionais não-

médicos também estará sendo contemplados, possibilitando o controle de sinais vitais, 

cadastro de administração de medicamentos, solicitação de material médico-hospitalar 

à farmácia, cuidados gerais. 

 

faturamento 

 

Este módulo tem como finalidade o processamento e controle da receita gerada pelos 

atendimentos prestados aos usuários do SUS na internação através do processamento, 

análise e crítica das AIH's e Ambulatorial por meio de Geração de arquivo a ser 

importado no sistema de AIH da Fundação Nacional de Saúde (SISAIH); 

 



 24 

 

Figura - 6 

Adequações já estão sendo feitas no sistema para que a exemplo dos hospitais 

privados possamos no momento da alta do paciente estar de posse de todas as 

informações necessárias ao processamento do faturamento das contas hospitalares, 

garantindo agilidade no recebimento  através do acompanhamento das AIH's em aberto, 

cobradas, recebidas e pendentes e possibilidade de controle e avaliação das glosas; 
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Custos 

 

 

Figura - 7 

A apuração de custos nas instituições hospitalares é de fundamental 

importância, por ser um instrumento de gerenciamento e acompanhamento dos serviços, 

que possibilita a implantação de medidas para a melhoria de desempenho através do 

aumento da produtividade e racionalização do uso dos recursos alocados para o 

atendimento médico hospitalar. 

A implantação do sistema de custos na Fhemig está sendo executada pela 

Gerência de Desenvolvimento estratégico e terá como ferramenta para processamento 

das informações um módulo específico no Sistema Integrado de Gestão Hospitalar 
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Nesta fase de implantação o módulo Custo, permitirá a entrada de dados 

manual ou via importação, com o método Absorção para cálculo e cadastro de critérios 

de rateio para áreas administrativas e de apoio.  

O objetivo é atender a todos os gestores que necessitam de relatórios e gráficos 

com dados consolidados de custos da rede FHEMIG. Essa solução possibilita uma 

administração baseada em resultados e controle de custos. 

A expectativa é de que todos os dados que compõe os gastos incorridos para a 

execução dos serviços prestados seja apurado no SIGH, o que exige uma perfeita 

delimitação de centro de custos e um eficiente sistema de informações gerenciais para 

alimentar com dados precisos gerando informações confiáveis para a tomada de decisão. 

Parte das informações que alimentarão o sistema como dados de pessoal, 

gastos com recursos materiais, controle de patrimônio, e serviços são oriundas dos 

sistemas corporativos do Estado .( SISAP, SIAD, SIAFI) O dados de produção, ou seja 

todos os atendimentos e procedimentos realizados nos pacientes serão fornecidos pelo 

SIGH  

A proposta é a médio prazo atingirmos um nível de refinamento na apuração 

que possibilite saber ao final de um procedimento ou após a alta do paciente o custo 

final do atendimento médico hospitalar. 

 

Gestão da Qualidade 
 

Módulo desenvolvido para acompanhamento do processos de implantação do 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, contemplando o planejamento 

estratégico com a definição da missão, visão e valores da instituição. Possibilidade de 

inserção do mapa estratégico de ações estratégicas com indicadores de desempenho. 

Possibilidade de definição de plano de ação quando o resultado dos indicadores for 

insatisfatório. 
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Figura – 8 

 

Viabilizará o acompanhamento dos indicadores de qualidade, de produtividade 

através de Consulta/Relatório com semáforos da gestão dos responsáveis pela execução 

das metas pactuadas no acordo de resultado. 

o sistema também disponibilizará  de procedimentos operacionais padrão – 

POP’s para normatização dos processos com vista a acreditação das unidades. 

 

CCIH - Controle de Infecção Hospitalar – (módulo em construção) 

 

As informações deste módulo são referente a ocorrência de procedimentos 

invasivos, administração de antimicrobianos, resultados de exames laboratoriais, 

notificação de Infecção Hospitalar com parâmetros para alertas de uso de 

antimicrobianos, resultados de microbiologia e procedimentos invasivos, controle de 

solicitação de antimicrobianos, com restrição de liberação do tratamento apenas após 

a avaliação do médico da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. 
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CME- Central de Esterilização - (módulo em construção) 

 

Este módulo deverá funcionar como um pequeno almoxarifado que realiza 

internamente a ação de esterilização, possibilitando o acompanhamento de pedidos e 

envios de materiais solicitados pelos diversos setores da unidade hospitalar, constando 

os horários de entrada e saída do material, com controle de material utilizado para 

esterilização inclusive ocorrência perdas de material, e de serviços terceirizados. 

Internamente no setor também deve ser feito um controle de lotes de 

esterilização, onde se identifica o item, de determinado lote, para posterior 

recolhimento e repetição caso o teste do lote falhe. 

 

Hotelaria (módulo em construção) 

 

Deve oferecer suporte a todos os setores envolvidos na gestão da qualidade dos 

serviços oferecidos e da segurança hospitalar, deverá conter os sub módulos: lavanderia, 

rouparia, higiene e limpeza, gerenciamento de resíduos sólidos, fornecimento de 

alimentação para servidores, pacientes e acompanhantes, segurança pessoal e 

patrimonial, serviços de atendimento e manutenção predial e de equipamentos e os 

custos gerados por esses serviços. 

 

SND - Nutrição e Dietética - (módulo em construção) 

 

Este módulo visa o acompanhamento do envio/recebimento de refeições, dietas, 

mamadeiras para todos os pacientes dos hospitais ou solicitados através de prescrições 
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de dietas, alimentação enteral, alimentação parenteral e avaliação nutricional da 

alimentação fornecida.  

Possibilitará  também registrar informações quanto ao custo das operações 

realizadas e controle de recebimento de material inclusive perdas de material e controle 

de refeição terceirizada. 

 

3 - INFORMAÇÃO GERENCIAL PARA TOMADA DE DECISÃO  

 

A informação gerencial é considerada um dos recursos mais valiosos de nas 

organizações, mas é difícil de ser quantificada e o seu valor não e passível de ser 

mensurado, pois depende do uso que se dá a estas informações para subsidiar o 

planejamento e o gerenciamento da instituição. 

A medida que os indicadores gerados pelos sistemas de informação passam a ser 

consultados pelos gestores para acompanhamento dos resultados e subsídios nas 

tomadas decisões, maior valor terá o sistema de informação enquanto ferramenta 

gerencial e o resultado de sua implantação será considerado satisfatório. 

O SIGH é um sistema transacional, desenvolvido para gerar as informações de 

apoio gerencial a partir dos dados alimentados nas áreas administrativas e assistenciais 

das unidades da FHEMIG. Os relatórios gerados pelo sistema dão suporte ao nível 

operacional, para acompanhamento das atividades de rotina e controle do fluxo de 

atendimento ao paciente, com informações em tempo real. 

As informação destinadas às atividades de controle, acompanhamento dos 

procedimentos administrativos e de decisões gerenciais, estão sendo implementadas e 

gradativamente serão publicadas na intranet através da ferramenta “FHEMIG EM 
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NÚMEROS” que disponibilizará as estatísticas de atendimento e os indicadores de 

qualidade. 

 

 

Figura - 9 

 

Esta ferramenta ainda esta sendo aprimorada, e permitirá o acompanhamento 

estatístico e monitoramento de alguns indicadores de qualidade, com acesso fácil na 

intranet gerando informações consolidadas on line. 
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Figura - 10 

 

As informações a nível estratégico serão fornecidas pelos relatórios gerenciais, 

emitidos pelo sistema de gestão de custos e pelos relatório dos indicadores 

disponibilizados no módulo de gestão da qualidade que está sendo implantados, para o 

acompanhamento do processo de acreditação hospitalar, acompanhamento do Acordo 

interno de  resultados  e do acordo de resultados pactuado com a SEPLAG.  

 

4- LIÇÕES APRENDIDAS 

 

O desenvolvimento e execução deste projeto está sendo para nós um grande 

aprendizado. Acostumados com a idéia de que na administração pública os projetos são 
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desenvolvidos e muitas das vezes arquivados por falta de recursos para a execução, 

sentimos um grande desafio na proposta de um projeto deste porte, que demandava 

recursos financeiros consideráveis e que perpassaria mais de uma  gestão administrativa 

na FHEMIG. O risco da descontinuidade era grande devido ao momento de transição 

do governo estadual.  

Hoje ao executar a terceira etapa de implementações no sistema, podemos sentir 

o quanto evoluiu o processo de gestão da informação na  instituição. 

Há dois anos atrás, quando foi iniciado o processo de implantação do sistema 

nas unidades, oitenta por cento destas, faziam todo processo referente ao ato de 

admissão e atendimento aos pacientes manualmente, não existindo nenhum controle 

informatizados do  processo. 

Com o apoio da Direção da FHEMIG, muitos investimentos foram feitos em 

infra estrutura, equipamentos de informática e desenvolvimento de sistema de 

informação e conseguimos informatizar todas as unidades da fundação. 

A qualidade da informação disponibilizadas na FHEMIG depende dos 

profissionais que alimentam o sistema de gestão Hospitalar, do porteiro ao médico, 

todos desempenham um importante papel na consistência dos dados. 

A resistência a mudanças no processo por parte dos funcionários, dificultou 

muito a implantação do sistema, mas um trabalho contínuo de acompanhamento e 

sensibilização está sendo feito, em todos os níveis, com grande apoio e intervenção da 

direção da FHEMIG, que acompanha sistematicamente todo o processo de 

desenvolvimento e implantação do sistema. 
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A operacionalização de cem por cento do sistema foi pactuada como meta do 

acordo interno de resultados e no acordo assinado com a SEPLAG foi pactuada a meta 

de implantação do sistema de custos em unidades da fundação. 

 Estas medidas, e os trabalhos desenvolvidos pela equipe da Gerência de 

Informação com a colaboração das demais gerências e diretorias da FHEMIG está 

viabilizando com sucesso a consolidação da cultura de uso do sistema na Fundação. 

É um momento ímpar na história da FHEMIG, que passa a contar agora com 

informações mais consistentes e em tempo real para subsidiar o processo decisório 

na instituição.  
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