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JUSTIFICATIVA 

 

Os serviços de saúde brasileiros vêm sendo impactados nas últimas décadas por 

mudanças no perfil sociodemográficos da população, onde observa-se o 

envelhecimento da população e melhora ainda pequena de outros 

condicionantes sociais. Estes eventos influenciam e colocam a prova a capacidade 

dos sistemas de saúde de lidar com os desafios desta nova realidade com ações 

de prevenção de doenças e tratamento de condições de enfermidades crônicas e 

agudas. Para que os sistemas de saúde possam atingir seus objetivos e melhorar 

os níveis de saúde da população adstritas ao seu território são necessárias ações 

de gestão, melhoria dos processos de trabalho e controle de intervenções clínicas e 

gerencias. 

 Nesse sentido, faz-se necessário suprir a SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 

DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA, com uma Solução Multiplataforma e 

equipamentos, afim de possibilitar o melhor acompanhamento, controle, 

melhoria da comunicação com os usuários dos serviços de saúde da Secretaria e 

um melhor acompanhamento quanto a frequência, de seus funcionários, 

colaboradores e serviços prestados pelas empresas contratadas. 

 Considerando a otimização da prestação de contas dos procedimentos 

realizados nos serviços de saúde (faturamento) faz-se necessário, também, a 

automatização dos relatórios de produção de seus profissionais, através da 

utilização de prontuário eletrônico nas unidades de saúde. A utilização de 

ferramentas informatizadas possibilita a geração automática dos relatórios de produção 

para faturamento dos procedimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente, os procedimentos relacionados a faturamento, controle da 

prestação de serviços por instituições conveniadas são feitos manualmente ou 
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com lançamento manual em sistema de informação o que gera, muitas vezes, 

atraso na informação gerencial, possibilidade aumentada de erro e perdas de 

produção. 

 Nesse contexto, necessário destacar que os serviços prestados diariamente nas 

unidade de saúde em diversas localidades, por diversos colaboradores, situação 

essa que determina a geração de grande volume de dados a serem armazenados e 

processados, dificultando, nos moldes atuais, o controle de atividades e a 

aferição dos valores a serem pagos para os funcionários próprio e terceirizados e 

também exigindo um grande número de funcionários dedicados a contabilização 

da produção realizada e geração de relatórios manuais para envio posterior ao 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Com isso, conclui-se que é necessário implementar uma solução multiplataforma 

para melhor gestão das atividades desenvolvidas no âmbito da SECRETARIA DE 

SAÚDE DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA ,com o foco em controle da atividade 

profissional (controle de frequência com biometria), acompanhamento e 

controle da gestão da clínica e condições de saúde da população por meio de 

prontuário eletrônico, controle de fluxo de processos e tecnologias de 

comunicação com eficientes com os usuários dos equipamentos de saúde com 

ferramentas para monitorização da satisfação destes. 
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