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O Journal of Political Economy publicou recentemente um estudo que confirmou a 

importância do uso do prontuário médico eletrônico (EMRs) no monitoramento, 

atualização e compartilhamento de informações médicas para salvar a vida de bebês. O 

relatório “Can Health Care Information Technology Save Babies?” (A Tecnologia da 

Informação da Saúde Pode Salvar Bebês?) constatou que houve um aumento de 10% no 

número de hospitais que utilizam esse tipo de tecnologia, o que vêm representando o 

salvamento de 16 bebês a mais a cada 100 mil nascidos vivos. Se o sistema fosse 

implantado em todos os hospitais norte-americanos, cerca de 6.400 bebês poderiam ser 

salvos por ano no País. 

 

O levantamento apontou ainda que o número de bebês salvos sobre para 40 a cada 100 

mil nascidos vivos no caso de hospitais que adotam o prontuário eletrônico juntamente 

com sistemas de informações obstétricos, que armazenam dados de ultrasom do feto e 

automaticamente gravam as taxas do coração fetal. 

 

De acordo com Ciro de Menezes, diretor da HelpLink, principal empresa brasileira de 

prontuário eletrônico online, o armazenamento de registros médicos vem sendo cada 

vez mais importante para a prevenção de doenças e para uma melhor gestão da saúde 

pessoal. “O conceito de registro médico eletrônico é provavelmente o maior e mais 

importante avanço em relação à medicina preventiva das últimas décadas. A qualidade 

das informações e o rápido acesso a elas são excelentes aliados dos médicos em casos 

críticos e de urgência”, afirma. 

Para ele, a pesquisa divulgada é uma prova dos resultados significativos que o 

armazenamento de informações médicas em prontuários médicos eletrônicos pode 

trazer inclusive para um melhor controle, por parte dos pais, da saúde de bebês e 

crianças. “Quando falamos de crianças, não só no nascimento, mas durante todo o 

crescimento, o registro médico eletrônico é importante para que se tenha uma política de 

prevenção de doenças efetiva. Essa prevenção deve ser levada também para a fase 

adulta, para que o indivíduo tenha uma vida mais saudável”, completa Menezes 

  

  


