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Prontuário médico é o documento que contém todas as informações do paciente, 
como os procedimentos e intervenções realizadas(¹). Além disso ele facilita a 
assistência ao paciente, com base em sua história clínica e resguarda o médico e 
paciente, com a documentação das ações ocorridas, devendo ser mantido em sigilo 
médico, e o paciente podendo solicitar cópia deste(¹). Devido à modernização dos 
sistemas, fez-se necessário a adaptação aos mecanismos digitais sendo as 
ferramentas eletrônicas cada vez mais presentes durante as consultas médicas, 
surgindo a modalidade de prontuários eletrônicos padronizados, para melhor 
organizar os dados dos pacientes. O objetivo deste trabalho foi ressaltar a importância 
do avanço tecnológico para o implantação de prontuários médicos. Trata-se de uma 
revisão bibliográfica sistemática, com buscas de artigos nas bases de dados Medical 
Literature Analysis and Retrieval System On-line (MedLine) e Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) utilizando os descritores “Prontuário Médico”, “Prontuários 
Eletrônicos” e “Ginecologia”, juntamente com os operadores booleano “OR” e “AND”. 
Os critérios de elegibilidade foram artigos disponíveis na íntegra, em português, 
selecionados do ano de 2010 até 2020. Foram excluídos metanálises, teses, 
dissertações, editoriais e artigos de opinião. As buscas nas bases de dados para 
realização deste trabalho ocorreram no mês de setembro de 2020. Foram 
selecionados 35 trabalhos, sendo 32 excluídos após a aplicação dos critérios de 
elegibilidade. Do total encontrado, 3 artigos foram utilizados por abordarem o objetivo 
deste trabalho. Os prontuários eletrônicos do paciente (PEP) começaram a ser 
utilizados em 1960, entretanto apenas nos dias atuais percebe-se a mudança da 
utilização de prontuários de papel por meios eletrônicos no Sistema Único de Saúde(2). 
Como exemplo da importância da existência dos PEPS dá - se no acompanhamento 
de  gestantes diabéticas, que tendem a apresentar taxas de riscos gestacionais 
aumentada. Nestas condições a agilidade no atendimento dessas pacientes em outros 
postos de atendimento (a não ser o de sua região) torna-se simples por meio da 
identificação dos fatores associados aos riscos disponibilizados nos PEP(3). Assim 
como a disponibilização de todos os exames realizados, como os de pré-natal; o 
quadro clínico da gestante no decorrer da gravidez. De acordo com a análise feita 



 
percebe-se que ainda é necessário a padronização do PEP pelos profissionais que o 
utilizam, para um melhor atendimento aos pacientes(4). No entanto, percebe-se que a 
praticidade e segurança advinda da utilização dos meios eletrônicos com as 
informações dos pacientes, está se tornando indispensável para os atendimentos 
médicos, além de acrescentar de forma positiva na regionalização e hierarquização 
do SUS.  
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