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Introdução 

 

Cada vez mais os pacientes se queixam de que os médicos não os olham nos olhos, que olham 

mais para o computador do que para eles. É uma queixa que tem subjacente um sentimento de 

despersonalização, de perda do carácter pessoal da consulta ou da relação com o médico. 

 

Os médicos de família também se queixam: as instituições de saúde pedem-lhes cada vez mais 

que façam registos, e é através desses registos que depois parte dos médicos recebem incentivos 

financeiros (e são avaliados). Mas, para registar tudo o que é pedido, é necessário estar muito 

tempo atento ao computador. Até há apenas 15 anos, a consulta consistia numa entrevista entre 

duas pessoas, em que uma delas, o médico, tirava algumas notas num processo clínico em papel. 

Agora, podemos afirmar que a consulta se tornou num encontro em que o médico, além de fazer o 

que fazia antes, tem de prestar atenção a um ecrã que lhe pede muito mais do que o que lhe dá. E 

podemos até afirmar que o ecrã funciona como fator de distração face a tarefas chave da consulta 

como escutar alguém que sofre, fazer uma boa anamnese perante um sintoma comum, ou fazer 

um bom diagnóstico diferencial sem que nada escape, ou, ainda, capacitar, negociar e partilhar com 

o paciente decisões sobre a sua saúde. 

 

As queixas de uns e outros estão sustentadas por estudos científicos que revelam que os médicos 

de família passam mais de metade do seu tempo diário de trabalho ao computador, quer na 

presença do paciente, quer fora das consultas1-2. E, mais preocupante ainda, quando na consulta 

se estuda a relação médico-computador-paciente o médico parece olhar mais tempo para o 

computador do que para a pessoa1. 

 

A presença do computador e dos suportes informáticos são uma conquista e desempenham 

atualmente um papel preponderante nas consultas. É evidente que a sua implementação trouxe 

importantes ganhos em saúde, como por exemplo na coordenação e comunicação entre 

profissionais e níveis de cuidados, na avaliação da qualidade assistencial ou na segurança do 

paciente, entre outros.  

 

Porém, não se pode esquecer que é condição essencial de uma boa consulta criar uma relação de 

confiança entre médico de família e paciente, relação esta ao serviço do cumprimento da tarefa de 

"curar e resolver às vezes, aliviar amiúde, escutar, entender e acompanhar sempre os pacientes"*. 

Os registos devem, assim, ser uma ferramenta de apoio ao médico no atendimento aos pacientes 

e a tecnologia deve ser utilizada para objetivos clínicos e que potenciem a relação médico-paciente. 

 

A aplicação para registos clínicos eletrónicos atualmente utilizada nos centros de saúde 

portugueses (SClínico) é uma ferramenta de compilação de dados que aparentemente melhora os 

cuidados de saúde mas é evidente que as competências e funções dos médicos de família vão 

muito além da recolha de dados e nunca poderiam estar meramente centradas nestes. O SClínico 

deve estar ao serviço do médico, do paciente e da relação entre ambos, e não o inverso (como 

parece suceder atualmente), não o estarem todos ao serviço de uma aplicação informática que é 

apenas um recipiente de dados. 

                                                
* Frase atribuída aos médicos franceses Bérard e Gubler (final século XIX) 

https://ecamfic.wordpress.com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegistre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-latencio-primaria-ap/


Que mudanças se estão a verificar nas consultas e na relação médico-paciente? 

 

1. A informatização dos registos clínicos conduziu a uma proliferação de checklists a verificar, 

modelos pré-definidos a preencher, listagens a considerar, etc., que introduzem um "terceiro 

elemento" na consulta. Proliferam também as aplicações, com escassa ligação entre si, que é 

necessário operar numa mesma consulta. Simultaneamente, a velocidade de operação das 

aplicações reduz-se e a estabilidade das mesmas decai, com falhas frequentes de que resultam 

duplicação de gestos, perda de dados e risco clínico. Toda esta mudança tem consequências na 

dinâmica e na interacção entre as pessoas e a tecnologia, constituindo um novo fenómeno social3. 

 

2. Os registos exigidos têm aumentado exponencialmente, algo a que se começa a chamar 

"registrite". 

 

3. A informatização dos registos tem levado a uma estandardização progressiva da terminologia 

médica, muitas vezes reduzindo a códigos os motivos de consulta, a agenda do paciente, a 

impressão diagnóstica do médico e a lista dos problemas, com a respetiva perda da riqueza 

descritiva e das nuances que tornam único cada paciente4.  

 

4. Muitos destes registos não têm como objetivo a prestação de cuidados de saúde, nem contribuem 

para a melhoria destes5, servindo apenas no controlo dos profissionais (avaliação e atribuição de 

incentivos), na gestão dos serviços ou em estudos epidemiológicos, apesar de se saber que a 

fiabilidade de muitos dos registos é duvidosa para estas utilizações não clínicas6. 

 

Quais são alguns dos principais riscos da situação atual? 

 

O que distingue e dá vida ao trabalho em Cuidados de Saúde Primários são as competências 

interpessoais: a relação médico-paciente, a palavra, a confiança, as quais permitem ao médico atuar 

com base na realidade e contexto específico de cada pessoa de quem cuida. 

 

A uniformização de cuidados causada pelos registos dá lugar a uma prática clínica burocratizada.  

 

Os registos tornam-se um objetivo por si só, sobrepondo-se ao principal objetivo dos Cuidados de 

Saúde Primários e diminuindo o tempo e a qualidade de prestação de cuidados.  

 

A "registrite" numérica e estandardizada torna difícil ao médico ouvir as histórias pessoais, impede-

o de pensar de forma narrativa e desvio o seu pensamento para códigos e doenças, em lugar da 

pessoa, dificultando o interesse por fatores humanos e pela relação em si própria. 

 

Se o registo não é clinicamente útil, vai gerar-se um conflito de interesses entre a principal obrigação 

do médico (que é para com o seu paciente) e outros deveres (como para com o Ministério da Saúde, 

empresas, seguradoras, etc.). Isto interfere na relação humana, na presença, na confiança e no 

compromisso ético do médico para com a pessoa que está a atender. 

 

Um dos maiores problemas da forma como atualmente se organiza o trabalho é a sua divisão numa 

longa cadeia de responsabilidades onde quem toma as decisões não enfrenta as respetivas 

consequências porque fica longe do terreno onde essas decisões são aplicadas. E aqueles que se 

encontram no terreno e que executam essas decisões não têm a responsabilidade para decidir, 

muitas vezes não são sequer consultados, e são forçados a apenas executar ordens. 

 

É necessário que os responsáveis pelas decisões e os profissionais no terreno reflitam e trabalhem 

em conjunto, tomem medidas concertadas e assumam em conjunto as responsabilidades. 



RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 

 

Recomendações aos médicos de família  

 

Lembremo-nos constantemente que a comunicação, a empatia, a compaixão e as competências 

interpessoais continuam a ser os valores centrais de uma relação clínica médico-paciente 

humanizada.  

 

Questionemo-nos sempre quanto ao objetivo de cada registo. É para a saúde do doente? Se não, 

qual é o objetivo?  

 

Se o objetivo não é a saúde nem a relação clínica e rouba tempo aos cuidados, devemos informar 

os responsáveis, os superiores e a equipa sobre a conveniência de prescindir desse registo. 

Podemos considerar não fazer o registo?  

 

Não nos deixemos deslumbrar pela novidade e inovação tecnológica. Tenhamos clara a pertinência 

de cada registo e exijamos que cada novo programa e registo seja avaliado antes da sua 

implementação.  

 

Mesmo nos registos com interesse clínico, avaliemos se a carga de "cliques" é justificada. Faz 

sentido tantos cliques para registrar a medicação crónica dos nossos utentes? Seria possível 

simplificar esse registo? Seria possível automatizar a sua utilização quando escrevemos uma carta 

de referenciação? Se não há justificação, questionemo-lo. Se não há respostas, questionemo-lo de 

novo. 

 

Trabalhemos com máxima atenção ao paciente, ouvindo e sentindo as suas palavras, observando 

a sua linguagem não-verbal e tomando consciência das emoções (nossas e dos pacientes). Durante 

a anamnese, concentremo-nos em olhar e ouvir o paciente, e se possível, façamos os registos 

depois da consulta. Se não for possível e tivermos de realizar os registos durante a consulta, 

podemos partilhar o que escrevemos com o paciente e envolvê-lo no processo 

 

Propostas para gestores/administradores e equipas responsáveis pelos sistemas 

informáticos  

 

Devem ter claro que, antes da sua implementação, qualquer novo programa e registo informático 

deve ser testado, avaliado e aprovado por médicos de família em exercício. 

 

Devem rever a sobrecarga que resulta dos registos exigidos a cada médico, avaliar se tais registos 

prejudicam o trabalho clínico e se sobra o tempo necessário à prestação de cuidados.  

 

Devem ter consciência de que as tecnologias básicas do médico de família são o tempo e a relação 

médico-paciente.  

É essencial que se automatize a incorporação no SClínico de dados clínicos como resultados de 

análises e outros meios complementares de diagnóstico, etc., e a migração entre aplicações dos 

dados inseridos em cada uma (SClínico, PEM, Alert P1, etc.). 

 

Que revejam a utilidade clínica das diferentes aplicações e registos existentes, tendo bem claro que, 

em caso de conflito de interesses, a primeira obrigação dos médicos é para com os pacientes. 

 

 



Que considerem retirar das consultas os registos com objetivos não clínicos (de gestão ou 

epidemiológicos). Que reflitam sobre estes objetivos e, se os considerarem imprescindíveis, que 

procurem alternativas para a obtenção dos dados necessários.  

 

Que tenham em conta os estudos que mostram a perversidade que pode resultar de associar os 

registos a incentivos económicos e à progressão na carreira e que se interroguem se estas 

exigências podem prejudicar os cuidados e a saúde dos pacientes. 

  

 

Em conclusão, os registos informatizados e o excesso de registos estão a modificar profundamente 

a natureza do trabalho clínico, contribuindo para a burocratização dos cuidados. É necessário pôr 

a tecnologia ao serviços das pessoas, da prestação de cuidados e da relação clínica, para evitar 

que os médicos trabalhem “centrados nos registos” ou “centrados nos indicadores” em vez de 

“centrados na pessoa”3. 

 

Para mudar a situação atual de “registrite” e burocratização das consultas os médicos  precisam 

agir, não só individualmente mas, sobretudo, como um coletivo profissional comprometido.  
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