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Resumo: No decorrer das duas ultimas décadas estamos assistindo a uma crescente 

demanda pela informação nas mais diversas áreas do saber, movimento este sustentado 

através dos recursos da Tecnologia da Informação (TI). A informação aplicada na área de 

saúde se torna um bem de grande valia, pois irá nortear decisões no tratamento do 

paciente somadas as estratégias corporativas. O presente artigo tem por objetivo 

apresentar um estudo quanto à gestão em serviços de suporte técnico aplicado a TI, no 

cenário de um complexo hospitalar universitário. 
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1. Introdução 

Conforme Stumpf e Freitas (1996), as decisões na área da saúde requerem um 
conjunto de dados, informações e conhecimentos cujo volume de precisão estão além da 
capacidade de memória dos provedores de assistência. Somada a isto podemos citar que a 
Tecnologia da Informação e Comunicação tornou-se ao longo das últimas décadas um 
componente estratégico para gestão da informação. 

A TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 
estratégico dentro da organização. A visão da TI como arma estratégica competitiva tem 
sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócio existentes, mas 
também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais (LAURINDO et al., 
2001). 

Os serviços de TI disponíveis nas mais diversas áreas da saúde exercem uma 
necessidade do controle das atividades a serem realizadas, pois uma vez dependente da 
tecnologia estima-se que o contínuo desenvolvimento e funcionamento tornam-se 
necessários. 

A observação e gerenciamento dos serviços de suporte a TI são de aplicada 
relevância, como premissa à informalidade na execução de um conjunto de atividades, 
remetem ao descontrole, fato que a adoção de procedimentos padronizados, proporciona o 
uso de indicadores, racional de recursos orçamentários, bem como melhor preparação da 
equipe técnica através de programas de capacitação para qualificação do serviço prestado, 
avaliando os processos e resultados com base nas metas definidas. 
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2. A informação no cenário hospitalar 

Como premissa, os dados transformados em informações são grandes geradores de 
conhecimento, transpondo para o ambiente hospitalar, depara-se com uma fonte inesgotável 
de informações variando de acordo com seu agente gerador e transportador que é o paciente 
(MASSAD et al., 2003). 

O tratamento das informações irá delinear ações de mais variadas classes (BITTAR, 
1982), cita que, genericamente pode-se trabalhar as informações visando: 

- Sua utilização em processos decisórios; 
- Demonstrações dos fatores que influenciam na provisão e utilização dos serviços; 
- O conhecimento das condições de Saúde da população; 
- Dar conhecimento ao público; 
- A melhora do nível de saúde da população. 
Embora os hospitais tenham características próprias quanto à coleta da informação, é 

tangível citar que o processo de análise irá variar de acordo com estas características, 
motivadas pela capilaridade estrutural dos Hospitais Universitários, a apresentação dessas 
informações podem apresentar-se de formas distintas e díspares em diferentes níveis. 

 

 
3. A Informática Médica e a Tecnologia da Informação em Hospitais 

Informática Médica, segundo Blois e Shortliffe (1990), é o campo de estudo 
relacionado à vasta gama de recursos que podem ser aplicados no gerenciamento e 
utilização da informação biomédica, incluindo a computação médica e o próprio estudo da 
natureza da informação médica. 

“A área de informática médica dispõe de ferramentas e instrumentos que podem 
apoiar a organização administrativa da consulta médica, a captura, o armazenamento e o 
processamento das informações do paciente, a geração do diagnóstico, a orientação 
terapêutica e o acesso às informações, visando a melhoria do conhecimento médico e a 
disponibilidade deste conhecimento onde e quando ele for necessário, para uma adequada 
tomada de decisão” (WECHSLER et al., 2003). 

Applegate apud Souza (2003), refere-se a Tecnologia da Informação e Comunicação 
como sendo um conjunto de tecnologias de computadores utilizadas nas organizações 
incluindo as relacionadas ao processamento de dados, voz, gráficos e vídeos.  

Conforme Stumpf e Freitas (1996), as decisões na área da saúde requerem conjunto 
de dados, informações e conhecimento cujo volume de precisão estão alem da capacidade 
de memória dos provedores de assistência. Somada a isto podemos citar que a Tecnologia 
da Informação e Comunicação tornou-se ao longo das últimas décadas um componente 
estratégico para gestão da informação.  

 
 
4. A governança na tecnologia da informação  

Nas últimas décadas estamos diante de uma revolução protagonizada pela Tecnologia 
da Informação, torna-se até mesmo impossível uma empresa não possuir no seu quadro 
organizacional uma área de TI, com compromisso de alinhar-se ao planejamento 
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estratégico, o que remete a implantação de modelos de gestão, visando um melhor 
aproveitamento dos recursos aplicados e processos de trabalho. 

Sturm et al. (2000), apresenta diferentes razões para a condução da gestão de serviços 
de TI, sendo: A Satisfação do Cliente, Gerenciamento de Expectativas, Controle dos 
Recursos, Marketing Interno da TI, Controle de Recursos e Estratégia de Defesa. 

Ao processo de gestão denomina-se “Governança”, do inglês IT Governance, através 
da qual se procura o alinhamento da TI com os objetivos da organização, definindo que a 
TI é um fator essencial para a gestão financeira e estratégica de uma organização e não 
apenas suporte ao mesmo (BERNARDES; MOREIRA, 2005). 

A governança de TI, por sua vez, emprega ferramentas e aplicações de TI para 
aumentar a vantagem competitiva das organizações. Para tanto, foram desenvolvidos nos 
últimos anos, por iniciativa de vários institutos internacionais, uma série de modelos de 
gestão que se aplicados asseguram a conformidade com as melhores práticas de processos, 
de segurança da informação e gerenciamento dos riscos corporativos (BORGES, 2005). 

A gestão de serviços de TI tem como filosofia definir, executar e manter os níveis 
requeridos de serviços de TI para o conjunto de usuários do negócio da empresa, de acordo 
com as prioridades do negócio e a um custo aceitável (GOMES et al., 2005).  

Sturm et al. (2000), apresentam seis fatores que determinam a relação para o 
estabelecimento da gestão de serviços com os provedores internos e externos, são eles: 
Satisfação do Cliente, Gestão de Expectativas, Regulamentação de recursos, Marketing 
Interno dos Serviços de TI, Controle de Custos e Estabelecimento de Estratégia Defensiva. 

Os processos de implantação dos modelos de governança estão diretamente 
associados aos desafios de: 

Aumentar a Produtividade; 
Centralização do Controle; 
Ampliação do Ciclo de Vida da Tecnologia; 
Eliminação de Gargalos. 
Dos modelos de “melhores práticas” disponíveis para implementações, torna-se 

objeto de estudo os comumente utilizados. 

 
 
4.1 O modelo ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um modelo de referência 
onde estão definidas as “melhores práticas” para processos e procedimentos em 
gerenciamento de serviços de TI, foi criado na década de 80 pela Secretaria de Comércio 
(Office of Government Commerce, OGC) do Governo Inglês, visando o suporte e entrega 
eficientes de serviços de TI de alta qualidade com custos justificados para organizações de 
diversos setores. 

O foco apresentado no modelo ITIL descreve os processos necessários no 
gerenciamento da infra-estrutura de TI, de modo a retornar eficácia e eficiência nos níveis 
de serviços pré-estabelecidos com os clientes internos e externos. 

O ITIL apresenta um conjunto de boas práticas inter-relacionadas para redução do 
custo, atrelada ao aumento qualitativo e quantitativo dos serviços de TI prestados aos 
usuários. O ITIL é composto de 5 módulos principais: 

Perspectiva de Negócios; 
Gerenciamento de Aplicações; 
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Entrega de Serviços; 
Suporte a Serviços; 
Gerenciamento de Infra-estrutura. 
Os módulos que mais se destacam no processo de implementação são: Suporte a 

Serviços, Entrega de Serviços e Gerenciamento de Infra-estrutura. 

 
 
4.2 O modelo COBIT 

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), foi 
desenvolvido e disseminado pelo ISACA (Information System Audit and Control) e na 
terceira edição pelo IT Governance Institute, visando manter os gerentes e auditores de TI, 
munidos de padrões internacionais e as suas melhores práticas, sendo que muitos o 
considera como pilar da governança em TI. Através da apresentação de diretrizes baseadas 
na auditoria para processos, práticas e gestão de TI, focando a redução de riscos, 
confiabilidade, integridade, e segurança (ITGI, 2000). 

Sua estrutura é apresentada em quatro domínios: planejamento e organização, 
aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração, que se subdividem em 34 sub-
processos, visando garantir a gestão como um todo, ou seja, completa. 

Cada organização deve compreender seu próprio desempenho e deve medir seu 
progresso. O benchmarking com outras organizações deve fazer parte da estratégia da 
empresa para conseguir a melhor competitividade em TI. As recomendações de 
gerenciamento do CobiT com orientação no modelo de maturidade em governança 
auxiliam os gerentes de TI no cumprimento de seus objetivos alinhados com os objetivos 
da organização (FAGUNDES, 2004). 

 
 

5. Apresentação de caso 

O caso a ser apresentado neste artigo, foi extraído do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, com foco de 
atendimento na rede pública de Saúde, sendo o mesmo composto por institutos internos 
com suas diferentes áreas de especialidades e alto volume de atendimento, 
conseqüentemente uma gama elevada de informações e serviços de TI.  

 
 
6. Estudo de caso 

Através de pesquisa em campo realizada em 7 (sete) institutos e 4 (quatro) hospitais 
auxiliares do complexo do HCFMUSP, que somam aproximadamente 5000 estações de 
trabalhos somadas a aproximadamente 300 servidores de aplicações, arquivos e outros.  

Durante o processo de investigação foi identificado que alguns institutos possuem um 
ambiente informatizado para o registro de “chamados técnicos”, apresentando baixo grau 
de acompanhamento e relatórios gerenciais, bem como diferentes processos de gestão dos 
serviços de suporte a TI. 

As diversidades de processos acarretam dificuldades na consolidação das informações 
de suporte a serviços de TI, quando transportado para o âmbito corporativo, como exemplo 
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quais são os custos gerais de investimento do orçamento de TI no tocante a reposição de 
peças, qual o impacto de horas de não funcionalidade de um conjunto de estações no 
atendimento ao paciente, quais áreas apresentam um elevado numero de incidências. 

Portanto a relevância do estudo se faz necessária devido à identificação de processos 
informais, fluxo dos processos, documentação de atividades e ações, identificação de 
riscos. 

 
 
7. Modelo proposto 

O presente trabalho tem como propósito a revisão dos serviços de TI assim como dos 
processos existentes nas áreas identificadas como críticas, levando em consideração o 
atendimento direto ao paciente.  

Sabe-se das dificuldades existentes em um ambiente de TI no que diz respeito a 
controle dos processos, gerenciamento da demanda (solicitações, pendências, projetos 
existentes entre outros) e apoio às áreas clientes.  

Buscando uma solução eficaz, observou-se como necessidade um ajuste dos serviços 
entre TI e áreas clientes, para isto foi escolhido o modelo de referência em gerência de 
serviços denominado ITIL. Acreditamos que um trabalho com base em processos bem 
definidos e responsabilidades alinhadas a boas práticas podem levar a concretização dos 
melhores objetivos assim como afirmação de metas em prover também melhorias tanto no 
Suporte como na Entrega dos serviços prestados, gerando maior disponibilidade e 
qualidade ao negócio. 

Com base nos processos ITIL, a Central de Serviços (CS) foi criada para dar suporte 
aos serviços prestados pelo departamento ou serviço de TI. Tem suas características bem 
definidas, como fundamental importância, ser o ponto único de contato entre os clientes e a 
equipe de suporte a TI. Por meio de atividades relacionadas ao tratamento de incidentes, 
procura manter o elo entre os chamados, colaboradores (níveis de solução) e clientes, 
mantendo da melhor forma possível a propriedade sobre o incidente. 

Como premissa, torna-se pertinente a CS, minimizar as interrupções do negócio 
causadas por falhas nos serviços de TI, através da detecção de incidentes, registro dos 
mesmos e coordenação das atividades exigidas para a restauração do serviço, ao mesmo 
tempo, consultando informações que resultarão na rápida resolução e prevenção de futuros 
problemas. Em relação às tarefas a serem executadas pela CS destacamos: 

- Ser o ponto único de contato; 
- Registro do incidente (falhas, solicitações, informações e cadastro); 
- Tentativa de resolução inicial; 
- Escalação para o grupo de suporte apropriado; 
- Controle das demais escalações conforme necessidade; 
- Manter a propriedade e o controle de todos os incidentes; 
- Manter informações sobre o incidente para auxilio em resoluções futuras; 
- Relatórios gerenciais a serem usados para medida de desempenho, comparação com 

métricas para decisões. 
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8. Implantação 

O presente modelo foi implantado experimentalmente nas dependências do Instituto 
da Criança do Hospital das Clinicas (ICr-HCMUSP), através do serviço de informática, 
denominado Tecnologia da Informação em Saúde (TIS), composta por 10 funcionários, 700 
estações de trabalho, 10 servidores e 382 chamados técnicos por mês. A opção pelo ICr 
deu-se devido a estrutura organizacional ser adequada e inclinada ao controle da gestão de 
TI, o mesmo foi operacionalizado a partir de 11 de Abril de 2005, corroborado pela 
Administração Superior. 

O processo desenvolveu-se através da realização de reuniões entre a equipe técnica do 
TIS no intuito de definir papéis, responsabilidades e escopo de trabalho, disseminado os 
valores do engajamento dos participantes.  

Para a presente implantação fez-se necessária a adoção de ferramenta ou um Sistema 
de Informação (SI), que apoiasse as ações e controles dos incidentes manifestados. 

O Sistema para Atendimento de Incidentes (SAI), Com o objetivo de gerenciar 
Incidente, dentro do escopo da Central de Serviços e baseado nas disciplinas de Suporte e 
Entrega a Serviços (ITIL), torna-se necessário um sistema que atenda a demanda, 
automatizando tarefas e disponibilizando informações a todo o momento, para 
cumprimento da missão e tomadas de decisões estratégicas no gerenciamento dos serviços 
da TIS. 

São requisitos do sistema: 
Número de identificação único para o registro do incidente (RI); 
Registro da Data e Hora em qualquer momento do atendimento; 
Dados do Cliente; 
Registro da ação/ resolução da RI; 
Visualização de histórico no registro do incidente, exibindo últimos incidentes 

relacionados (problemas); 
Fila para monitoração dos incidentes em aberto (pendentes, atrasados, prorrogados) 

com orientação do tempo acordado (SLA); 
Controle de Ativos: Itens de configuração (IC) com características de hardware e 

software; 
Relatórios dinâmicos com informações gerenciais e desempenho do serviço. 

 
 
9. Resultados 

Da data de implantação até o término deste artigo foram atendidos 6.867 incidentes, 
devidamente registrados no SAI, como aspectos relevantes apresentamos em dois prismas, 
sendo do ponto de vista da equipe de suporte a TI, onde prevaleceram: trabalho em equipe, 
maior profissionalismo, motivação e integração, mudança de atitude, revisão dos processos, 
estrutura de melhores praticas e gerenciamento da carga de trabalho. No tocante ao 
gerenciamento dos processos podemos ressaltar, gerenciamento pró-ativo da infra-estrutura 
e serviços com redução da postura (reativa) no atendimento antes imperada, possibilitando 
mensurar tanto números de atendimentos (iniciais e atuais) como decisões pró-ativas e seus 
resultados, maturidade, visibilidade, postura mais eficaz diante das situações com base no 
histórico para uma rápida resolução dos incidentes, renovação do compromisso com 
suporte ao cliente e maior disponibilidade do serviço, relatórios e gráficos gerenciais para 
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acompanhamento e dimensionamento dos serviços, painel gráfico permitindo 
acompanhamento on-line da progressão dos chamados. 

 
 

10. Conclusões 

Em uma reflexão sobre as atividades práticas realizadas no exercício de TI em 
diversas organizações, percebe-se que resumidamente existem ainda hoje, falhas no 
processo de disponibilização da informação ocasionado por: ausência de documentação e 
disseminação das práticas estabelecidas; desconhecimento do processo como um todo para 
melhor avaliação e atualização dadas as necessidades do negócio e má utilização dos 
recursos disponíveis. Como parte na solução dos problemas mencionados, o ITIL propõe 
uma revisão “por processos” na organização, analisando o ambiente, suas capacidades, 
objetivos, mudanças culturais, nomeando e definindo atividades para melhor identificação 
de falhas proporcionando qualidade na percepção do que o cliente espera no serviço 
prestado. 

O referido modelo esta sob constante evolução, sendo objeto de novos estudos bem 
como sua implantação no âmbito corporativo do complexo do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da Faculdade de São Paulo, estendido às unidades remotas. 
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