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UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE PARA DECISÃO CLÍNICA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Livia Aranha Vieira  

RESUMO 

 

Introdução: Com o desenvolvimento científico e tecnológico associado à complexidade dos 

cuidados de saúde, a utilização dos Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) tornou-se 

de suma importância para auxiliar o diagnóstico e conduta clínica. Objetivo: Este estudo tem 

como objetivo identificar e analisar a utilização dos Sistemas de Apoio à Decisão Médica 

(SADC). Métodos: Foi realizada uma revisão da literatura sobre sistemas de apoio à decisão 

clínica, por meio de buscas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (PUBMED). Resultados: foram encontrados 335 estudos, sendo 138 no Lilacs, 67 do 

Scielo e 130 do Pubmed, dos quais 11 publicações apresentaram os critérios para inclusão no 
estudo. Conclusão: Os artigos encontrados demonstraram que a rotina médica é beneficiada 

pela utilização de sistemas de apoio à decisão clínica por fatores como a redução do volume 

de documentos, melhor aproveitamento do tempo de consulta e aprimoramento dos 

procedimentos, integração dos médicos com outros profissionais da equipe. Porém, deve-se 

ressaltar também que existe barreiras que dificultam seu uso, principalmente relacionadas aos 

próprios profissionais de saúde. 

Palavras-chaves: Sistema de informação. Promoção de saúde. Sistemas de apoio a decisões 

clínicas. 

 

 

USE OF THE SUPPORT SYSTEM FOR CLINICAL DECISION: A SYSTEMATIC 

REVIEW  

 

ABSTRACT 

 

Background: Introduction: With the scientific and technological development associated 

with the complexity of health care, the use of Clinical Decision Support Systems (SADC) has 

become of paramount importance to assist diagnosis and clinical conduct. Objective: This 

study aims to identify and analyze the use of Medical Decision Support Systems (SADC). 

Methods: A literature review on clinical decision support systems was carried out by 

searching the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean 

Literature (LILACS) and International Health Sciences Literature databases (PUBMED). 

Results: 335 studies were found, 138 in Lilacs, 67 in Scielo and 130 in Pubmed, of which 11 

publications presented the criteria for inclusion in the study. Conclusion: The articles found 

demonstrated that the medical routine is benefited by the use of support systems for clinical 

decision by factors such as the reduction of the volume of documents, better use of 

consultation time and improvement of procedures, integration of doctors with other team 

professionals. However, it should also be noted that there are barriers that hinder its use, 

mainly related to health professionals themselves. 

 

Mesh Terms: Information systems. Clinical Decision-Making. Health Information Exchange.  

Keywords: Information systems. Health promotion. Decision support systems, clinical. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2009644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68066275
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o desenvolvimento científico e tecnológico associado à complexidade do cuidado 

em saúde, a utilização de Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) tornou-se de suma 

importância para auxiliar o diagnóstico e a conduta clínica. Nesse sentido, um sistema de 

apoio refere-se a um programa de informação que proporciona ajuda aos profissionais de 

saúde nas suas tomadas de decisão clínica. Tais programas possibilitam aos médicos a 

aquisição de informações e conhecimento necessários para a prática clínica gerando o 

benefício de reduzir a distância entre as evidências e a prática clínica1.  

Dessa forma, os sistemas de informação passam a desempenhar um papel fundamental 

como ferramenta de auxílio aos profissionais de saúde, abrangendo uma série de funções para 

apoiar múltiplos processos como a formalização da conduta clínica realizada. Deste modo, 

tais sistema desempenham funções relevantes, envolvendo protocolos que possuem a 

finalidade de diminuir eventos adversos em ambientes de saúde1,2.  

Com o advento de novas tecnologias e sistemas de informação na área da saúde, torna-

se evidente a necessidade de compilação de informações e potencialização dos serviços 

prestados a fim de executar um atendimento clínico proficiente. Inicialmente os sistemas de 

informações hospitalares foram elaborados com finalidades administrativas, entretanto, após 

sua comprovada eficiência e otimização de recursos os sistemas passaram a ser direcionados a 

médicos e técnicos a fim de controlar os serviços prestados, custos, produtividade e 

qualidade3. 

Nesse sentido, tendo em vista a crescente integração entre os distintos níveis de saúde 

e difusão de novos modelos e softwares, realizar um levantamento sobre os dispositivos de 

auxílio a tomada de decisões clínicas existentes e identificar os benefícios, dificuldades, 

expectativas, entre outros, relativos ao Sistemas de Apoio à Decisão Clínica, poderá subsidiar 

no futuro, o desenvolvimento de aplicativo que responda às necessidades destes profissionais 

da saúde. Desse modo, o estudo tem como objetivo analisar a utilização do sistema de suporte 

para decisão médica, através de uma revisão de literatura.  

 

2 MÉTODOS  

 

Realizou-se uma revisão sistemática de literatura sobre os sistemas de apoio a decisões 

clínicas, através de buscas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
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Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (PUBMED). Na primeira etapa foram aplicados os seguintes Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCs) em português: sistema de informação, promoção de saúde e sistemas de 

apoio a decisões clínicas em inglês: information systems; health promotion and decision 

support systems, clinical, combinados entre si com a utilização do operador booleano OR. 

Foram incluídos artigos em português e inglês com as seguintes características: estudos 

transversais, descritivos, retrospectivos, estudos quantitativos e qualitativos. Foram excluídos 

os estudos que não apresentavam pelo menos um dos descritores, revisões de literatura, 

artigos fora da temática, cartas editoriais, manuais, publicações na imprensa e outro idioma 

fora do critério estabelecido.  

Na segunda etapa, realizou-se a leitura dos títulos e resumos dos artigos e documentos 

selecionados. Na terceira etapa, dentre os resumos analisados, selecionou-se os estudos cujo 

conteúdo abordava o objetivo proposto. Após a seleção dos artigos foi feita a leitura dos 

textos na íntegra, e classificados nos seguintes itens: autor, ano da publicação, objetivo, local 

da pesquisa, tamanho da amostra, método, desfecho avaliado e desfecho.  

 

3 RESULTADOS 

 

A busca sistemática da literatura resultou em 335 artigos na fase da identificação, 

sendo 138 no Lilacs, 67 do Scielo e 130 do Pubmed. Após a seleção por título e resumo, 169 

artigos foram considerados potencialmente elegíveis para responder à questão de pesquisa. 

Nesse contexto, foram selecionadas 23 publicações no Lilacs, 18 no Scielo e 128 na Pubmed. 

Seguiu-se a triagem de texto completo. Desse número, foram excluídas 8 publicações pois 

eram duplicatas e 62 estudos que não abordavam a temática, ficando 99 para análise dos 

critérios de exclusão. Após a análise e aplicação dos critérios estabelecidos, foram excluídos 

88 estudos, ficando para a amostra final, no total de 11 publicações. O fluxograma (Figura 1), 

demonstra o processo de gerenciamento da seleção das publicações da presente revisão. 
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Figura 1 – Fluxograma para os estudos para composição do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa.  

 

No quadro 1 foram descritas as características dos artigos que abordavam a temática 

escolhida.  

 

Quadro 1 - Síntese dos dados relativos aos estudos sobre Sistemas de Apoio à Decisão 

Clínica. 

Autor 

(ano) 

Objetivo Local da 

pesquisa 

Amostra Método Desfecho 

avaliado 

Desfecho 

Chaudhry 

et al. 

(2011). 

Determinar o 

efeito do 

sistema de 

apoio à decisão 

clínica baseado 

nas taxas de 

rastreamento de 

aneurisma de 

aorta abdominal 

EUA 115.000 

prontuários 

de pacientes 

adultos  

Estudo 

retrospecti

vo 

Em 2007, 20 

(3,2%) 

pacientes foram 

examinados 

para AAA; em 

2008, 112 

(18,3%) 

pacientes 

realizaram 

O suporte de 

decisão clínica 

para médicos 

de cuidados 

primários 

melhorou 

significativam

ente a entrega 

de triagem 

Estudos identificados através das buscas nas bases de 

dados (PubMed: n = 130; Lilacs: n = 138; Scielo: n=67) 

Total: n = 335 trabalhos 

Estudos selecionados após a verificação do título e 

resumo (PubMed: n = 128; Lilacs: n = 23; Scielo: n= 18) 

Total: n = 169 trabalhos 

Estudos para análise do texto completa (PubMed: n = 48; 

Lilacs: n = 32; Scielo: n= 19) Total: n = 99 trabalhos 

Duplicatas n= 38; 
não abordavam a 

temática n= 62 

Critério de 

exclusão n= 88 

Estudos selecionados para a construção do artigo. Total: n 

= 11 trabalhos 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
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ag
em

 
E
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g
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e 
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u
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o

s 
 



7 

 

em uma prática 

de atenção 

primária. 

triagem para 

AAA (P 

<0,001; Tabela 

1). Dos 

pacientes 

triados em 

2008, três 

tinham AAA 

maior que 5 cm 

e um tinha 

aneurisma de 

3,5 a 4,5 cm. 

Dois dos três 

pacientes cujo 

aneurisma era 

maior que 5 cm 

foram 

submetidos a 

correção 

cirúrgica. 

aneurisma de 

aorta 

abdominal de 

pacientes 

elegíveis. 

O’Conno

r et al. 

(2011) 

Avaliar o 

impacto de um 

sistema de 

apoio à decisão 

clínica de 

diabetes 

baseado em 

registro 

eletrônico de 

saúde no 

controle da 

hemoglobina 

A1c 

(hemoglobina 

glicada), 

pressão arterial 

e níveis de 

colesterol de 

lipoproteína de 

baixa densidade 

(LDL) em 

adultos com 

diabetes. 

EUA 2556 

pacientes 

com diabetes 

Estudo 

randomiza

do 

Entre os 

médicos do 

grupo de 

intervenção, 

94% estavam 

satisfeitos ou 

muito satisfeitos 

com a 

intervenção, e o 

uso moderado 

do sistema de 

suporte persistiu 

por mais de 1 

ano após o 

feedback e 

incentivos para 

encorajar seu 

uso foram 

interrompidos. 

A decisão 

clínica de 

diabetes 

baseada em 

prontuários 

eletrônicos 

oferece uma 

melhora 

significativa 

no controle da 

glicose e em 

alguns 

aspectos do 

controle da 

pressão 

arterial em 

adultos com 

diabetes tipo 

2. 

Anchala 

et al. 

(2015) 

Testar a eficácia 

e a relação 

custo-benefício 

de um sistema 

de apoio para o 

controle da 

pressão entre 

pacientes 

Índia 845 

pacientes 

hipertensos 

Estudo 

randomiza

do 

Controle da 

pressão 

Os sistemas 

clínicos são 

eficazes e 

econômicos no 

manejo da 

hipertensão 

em ambientes 

de atenção 
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hipertensos 

indianos. 

primária. 

Cingi et 

al. (2015)  

Investigar o 

impacto de um 

aplicativo 

móvel de 

engajamento do 

paciente nos 

resultados de 

saúde e 

qualidade de 

vida em 

pacientes com 

rinite alérgica e 

asma. 

Turquia 191 

pacientes 

com asma e 

136 

pacientes 

com rinite 

alérgica.  

Estudo 

prospectiv

o, 

multicêntri

co, 

randomiza

do, 

controlado 

e duplo-

cego 

No grupo 

POPET ‐ Asma, 

mais pacientes 

(49%) 

alcançaram uma 

pontuação de 

asma bem 

controlada em 

comparação 

com o grupo 

controle (27%); 

isso foi 

estatisticamente 

significativo (p 

<0,05). 

O uso de uma 

plataforma de 

engajamento 

móvel, como o 

POPET, pode 

ter um impacto 

significativo 

nos resultados 

de saúde e na 

qualidade de 

vida tanto em 

rinite alérgica 

quanto em 

asma, 

reduzindo 

potencialment

e o número de 

internações 

hospitalares, 

consultas 

médicas 

repetidas e 

perdas de 

produtividade. 

Tilson et 

al. (2016) 

Descrever as 

principais 

informações 

sobre o sistema 

de apoio 

necessárias para 

ajudar a orientar 

a tomada de 

decisão do 

médico. 

EUA 20 

especialistas  

Estudo 

descritivo 

Um painel de 

especialistas 

com um 

organizador ou 

convocador 

centralizado 

deve ser 

estabelecido 

para 

desenvolver e 

manter um 

conjunto padrão 

de prontuários 

eletrônicos para 

os sistemas de 

apoio nos 

Estados Unidos. 

O processo 

deve ser 

orientado por 

evidências, 

transparente e 

sistemático, 

com feedback 

de várias 

partes 

interessadas 

para melhoria 

contínua. 

Courbis 

et al. 

(2018) 

Produzir uma 

versão 

eletrônica do 

AR CDSS (e ‐ 

CDSS) para 

incorporação no 

Allergy Diary 

EUA 13 cenários 

principais 

foram 

identificados 

a partir do 

AR CDSS.  

Estudo 

prospectiv

o 

Os principais 

especialistas na 

área de rinite 

alérgica 

concordaram 

com a 

abordagem de 

O sistema 

forneceu 

diretrizes e 

recomendaçõe

s de 

gerenciamento 

da doença 
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Companion, 

descrever as 

interfaces do 

aplicativo 

usadas para 

coletar as 

informações 

necessárias para 

informar.  

AR-CDSS para 

o 

gerenciamento 

de rinite 

alérgica e com 

as 

recomendações 

de tratamento 

específicas 

fornecidas pelo 

Allergy Diary 

Companion. 

endossadas 

por 

especialistas. 

Shawahn

a et al. 

(2019) 

Explorar 

méritos, 

recursos e 

desideratos a 

serem 

considerados ao 

planejar, 

projetar, 

desenvolver, 

implementar, 

testar, avaliar, 

manter, 

atualizar e / ou 

usar prontuários 

eletrônicos com 

sistema de 

apoio.  

Palestina  19 

especialistas  

Estudo 

exploratóri

o  

Dos 122 itens 

potencialmente 

importantes 

apresentados 

aos painelistas 

nas rodadas 

Delphi, o 

consenso foi 

alcançado em 

110 (90,2%) 

itens. 

A 

consideração 

de itens nos 

quais o 

consenso foi 

alcançado 

pode 

promover 

congruência e 

uso seguro do 

sistema de 

apoio.  

Beck et 

al. (2020) 

Avaliar o 

desempenho 

dos processos 

de entrada e 

correspondência 

de dados dos 

pacientes 

EUA 997 

pacientes 

oncológicos  

Estudo 

retrospecti

vo 

O sistema 

excluiu 

pacientes 

inelegíveis com 

especificidade 

de 76% -99% 

em todos os 4 

estudos e 

identificou 

pacientes 

elegíveis com 

sensibilidade> 

90% em 3 de 4 

estudos. 

As 

determinações 

de 

elegibilidade 

do ensaio 

assistido pelo 

sistema foram 

substancialme

nte mais 

rápidas do que 

a revisão 

manual. 

Khairat et 

al. (2020) 

Examinar a 

associação entre 

o uso de 

prontuário 

eletrônico  e 

fadiga, medida 

por 

EUA 25 médicos 

da UTI 

Estudo 

transversal 

Todos os 

médicos 

experimentaram 

fadiga pelo 

menos uma vez 

e 80% 

experimentaram 

Os médicos 

experimentam 

fadiga 

relacionada ao 

registro 

eletrônico de 

saúde em 
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pupilometria, e 

eficiência, 

medida por 

cliques do 

mouse, tempo e 

número de 

telas, entre 

médicos de 

unidade de 

terapia 

intensiva (UTI) 

que concluem 

uma atividade 

de simulação 

em um 

prontuário 

eletrônico  

proeminente. 

fadiga nos 

primeiros 22 

minutos de uso 

do prontuário 

eletrônico, o 

que foi 

associado com 

uso menos 

eficiente do 

registro 

eletrônico de 

saúde (mais 

tempo, mais 

cliques e mais 

telas) no caso 

do paciente 

subsequente. 

curtos 

períodos de 

uso contínuo 

do registro 

eletrônico de 

saúde, o que 

pode estar 

associado ao 

uso ineficiente 

do sistema de 

apoio. 

Santoro e 

Marin 

(2020)  

Analisar se 

sistemas de 

apoio à decisão 

integrados a 

prontuários 

eletrônicos 

apresentam 

benefícios para 

redução de 

eventos 

adversos em 

casos de úlceras 

por pressão e 

quedas em uma 

unidade de 

internação de 

um hospital. 

Brasil 106.658 

registros de 

pacientes 

Estudo 

experiment

al 

Utilização de 

sistema de 

apoio à decisão 

diminuiu os 

casos de 

eventos 

adversos 

relacionados a 

úlceras por 

pressão, mas 

não apresentou 

contribuições 

relevantes em 

relação aos 

eventos 

adversos 

relacionados a 

quedas. 

Eficientes para 

prestações de 

serviços para 

pacientes 

internados.  

Wiegel et 

al. (2020)  

Analisar a gama 

de atividades de 

otimização do 

sistema que 

ocorrem 

durante um 

longo período 

após a 

implementação 

de sistemas 

computadorizad

os de entrada de 

pedidos 

médicos e de 

suporte à 

Inglaterra 207 

profissionais 

de saúde  

Estudo 

qualitativo  

Destaca os 

esforços de 

otimização por 

organizações de 

usuários que 

adotam 

tecnologias de 

informação 

multiusuário e 

abrangentes. 

Os hospitais 

devem 

continuar a 

atender à 

gestão de 

mudanças por 

um período 

prolongado 

(até 5 anos 

após a 

implementaçã

o) e 

desenvolver 

uma estratégia 

para a 
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decisão clínica. otimização do 

sistema de 

longo prazo, 

incluindo o 

envolvimento 

do usuário 

sustentado, 

treinamento e 

desenvolvimen

to de 

capacidade 

mais ampla 

para garantir 

uma realização 

mais rápida e 

suave dos 

benefícios. 

Legenda: AAA - aneurisma de aorta abdominal; EUA – Estados Unidos da América; POPET - Physician on call 

patient engagement trial.  

Fonte: Autora da pesquisa.  

 

4 DISCUSSÃO 

 

Observou-se que os sistemas de apoio a decisões clínicas vêm sendo desenvolvidos há 

mais de 20 anos, estimulados pelo aparecimento de sistemas de informações mais acessíveis, 

associado com crescimento das bases de dados eletrônicas possibilitada pela internet2. 

Contudo, na última década esses sistemas tem se popularizado devido aos computadores de 

bolso, celulares, tablets e outros dispositivos portáteis, que admitiram maior facilidade de 

acesso às bases de dados entre a comunidade médica, possibilitando a incorporação de 

sistemas de suporte clínico de forma mais orgânica, levando essa ferramenta para uso até 

mesmo fora dos consultórios1.  

Nesse sentido, Courbis et al.3 em seu estudo, descreveram o gerenciamento da versão 

eletrônica do AR CDSS (e ‐ CDSS) para incorporação no Allergy Diary Companion, no qual 

o dispositivo móvel permitiu coletar, comparar e avaliar os dados de saúde do paciente. Logo, 

passa a ser uma intervenção de conhecimento para os provedores, um processo dinâmico e 

iterativo que induz a síntese, disseminação, troca e aplicação ética de conhecimento para 

melhorar a saúde, encorajando mudanças de comportamento em conformidade com as 

evidências científicas1. 

Portanto, a rotina clínica é afetada de forma positiva pela utilização dos sistemas 

suportes para o apoio à decisão4, como diminuição no volume de documentos5, melhor uso do 
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tempo da consulta e aprimoramento dos procedimentos integrando não só os médicos como 

os outros profissionais da equipe6.  

Apesar de algumas condições clínicas (diabetes, hipertensão e aneurisma de aorta 

abdominal) serem bastante repetidas durante a busca dos artigos5,7,8, a análise das condições 

clínicas que favorecem a utilização de suportes clínicos informatizados não demonstrou 

restrição de aplicação dos sistemas de apoio por patologia6. Nesse sentido, um estudo 

demonstrou a utilização de suporte de informação com 327 indivíduos com asma e rinite 

alérgica, mostraram que a qualidade de vida melhorou nos pacientes ao usar um aplicativo 

que facilitou a comunicação com os médicos, além de registrar o estado de saúde e a adesão à 

medicação9.  

Beck et al.6 ressaltam a importância desse tipo de suporte clínico para paciente 

oncológicos, visto que esse tipo de ferramenta de apoio à decisão clínica possui uma 

variedade de funções, incluindo assistência no monitoramento de eventos clínicos; 

processamento de relatórios de radiologia, emergência e patologia; correspondência para 

ensaios clínicos e mudanças de hábitos de vida. Logo, o acesso a dados ricos e reais é 

essencial para um ecossistema de aprendizagem de saúde e pode ser aumentado por dados 

sobre preferências e resultados relatados por pacientes7.  

Entretanto, em outro estudo experimental, no qual analisaram os dados dos relatórios 

internos da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, incluindo os registros 

de um ano antes de ativar o sistema de apoio à decisão e um ano após a ativação do sistema, 

totalizando um período de 24 meses de estudo, verificaram que apesar do sistema contribuir 

para diminuição dos casos de eventos adversos relacionados a úlceras por pressão, contudo 

não proporcionou contribuições para os eventos adversos referente às quedas1.  

A valorização e a incorporação dos sistemas de suporte clínico, pode apresentar 

também uma resistência entre os profissionais, como demonstra um estudo que ressaltou que 

a utilização do suporte só foi aceita após incentivos financeiros para médicos8.  

Tilson et al.4 ressaltam que a utilização de suporte de informação na fase de 

tratamento, é uma ferramenta importante aos médicos na decisão de prescrição 

medicamentosa mais adequada. Especificamente, os sistemas de apoio parecem ser bastante 

eficientes na indicação de melhores opções de medicamentos, ou de alterações em dosagens e 

posologia, indicando que uma base de dados eletrônica pode ser um complemento 

fundamental ao know-how do profissional, que não precisa confiar apenas em sua própria 

memória ou domínio farmacológico para prestar o melhor atendimento aos pacientes. 

Considerando a expansão contínua da oferta de medicamentos, esse suporte passa a ser uma 
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ferramenta importante para poupar tempo do profissional de saúde, ao mesmo tempo que 

garantem a segurança no tratamento. 

Entretanto, os sistemas de informações ao longo do tempo mostraram efeitos no 

desempenho do médico para tarefas mais simples, como dosagem de medicamentos e 

decisões de cuidados preventivos, mas não apresentaram valor no suporte diagnóstico de 

forma convincente2.  

Wiegel et al.2 afirmam que ao implementar um novo sistema de informação sempre é 

visto como uma surpresa para os adotantes, e as principais estratégias sugeridas para lidar 

com as consequências indesejadas eram evitá-las ou aceitá-las. Isso está de acordo com uma 

compreensão tradicional da implementação de sistemas, que enfatiza a tomada de medidas 

preventivas antes ou durante a implementação1.  No entanto, tais estratégias falham em 

explorar o escopo de estratégias proativas de longo prazo, que visa contribuir para moldar a 

evolução dos sistemas e da prática. Em uma pesquisa os médicos apresentaram fadiga ao 

utilizar o sistema de apoio, ou seja, mais um motivo para que os profissionais não fizessem 

uso de tal tecnologia10. Porém, Wiegel et al.2 ressaltam que deve haver uma compreensão por 

parte dos profissionais de saúde, visto que esses novos componentes são a evolução das 

infraestruturas de informação hospitalar e consequentemente, a otimização do sistema deve 

ser antecipada e pode ser planejada.  

Mas, dois estudos relatam problemas na usabilidade e insatisfação generalizada entre 

os médicos que usam suportes eletrônicos de saúde, logo, esse tipo de ferramenta pode ser 

uma barreira para uma decisão clínica eficaz. Outro desafio, seria a arquitetura de software 

subjacente de registros eletrônicos de saúde que restringe as opções dos sistemas de apoio à 

decisão clínica, logo alegaram que pode não ser a melhor opção1,10. Outrossim, é importante o 

treinamento adequado dos profissionais de saúde, e de uma adequação dos sistemas, para que 

se incorporem à rotina dos médicos sem configurar fardo adicional às suas obrigações 

cotidiana10. 

É importante observar que a mudança nos resultados do processo é um importante 

mediador da qualidade do cuidado; no entanto, nem sempre implica uma mudança nos 

resultados clínicos e econômicos1. A associação entre a alteração do resultado do processo e o 

impacto clínico tem sido pouco explorada na literatura e merece avaliação detalhada em 

diferentes cenários clínicos com descrições adequadas das características de intervenção para 

consolidar a aplicabilidade clínica dos suportes de informações6,9. Os sistemas de apoio à 

decisão clínica devem ser considerados apenas uma parte de uma abordagem integrada para 

fechar lacunas de qualidade no atendimento médico, ao invés de uma solução autônoma6.  
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Contudo, dois estudos reforçam que um suporte de saúde eletrônico pode ser 

estruturado, apresentado e visualizado de várias maneiras, por exemplo, usando um 

paradigma orientado para o tempo, a fonte, o protocolo ou o problema11. Diferentes modos de 

apresentação podem depender de diferentes objetivos do usuário, se eles, por exemplo, se 

referem a um novo paciente, uma releitura de um paciente conhecido, busca de fatos ou 

enfoque na resolução de problemas. A visualização flexível de conjuntos de dados clínicos é 

um conceito crucial que pode apoiar a colaboração e a tomada de decisão compartilhada com 

o paciente10,11.  

Nesse sentido, é concomitante com o pensamento de Santoro e Marin1 que ressaltam a 

importância da avaliação dos sistemas de apoio à decisão clínica, no qual devem incluir 

contexto específico de medidas de implementação, como o número de repetidos alertas, o 

tempo necessário para atender às recomendações médicas.  

Ressalta-se ainda, que o desenvolvimento de pesquisas neste tema está concentrado 

em países desenvolvidos, nesta revisão bem representado pelos Estados Unidos, presente na 

maioria dos estudos analisados. Isto demonstra que países em desenvolvimento como o 

Brasil, apesar de possuir um sistema de saúde público bem estruturado deve primeiramente 

centrar investimento em sistemas e tecnologias de informação, como computadores e tablets, 

bem como amplo acesso à internet e aos prontuários eletrônicos em sua rede de atenção à 

saúde.  

 

Limitação  

 

Como limitação, destaca-se a escassez de estudos com metodologia de pesquisa de 

campo, contudo, existe uma quantidade elevada de publicações voltadas para revisões sobre o 

tema. Esta situação pode comprometer a inferência de conclusões robustas a partir dos dados 

sintetizados. Acredita-se que a realização de um mapeamento dos resultados do processo de 

sistema de apoio à decisões clinicas, permite um levantamento do impacto de sua utilização, 

considerando diferentes cenários e metodologias de intervenção para sua aplicação, o que 

pode auxiliar profissionais de saúde e instituições na visualização de potenciais benefícios na 

tomando de uma decisão. 
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Conclusão 

 

Apesar das limitações do estudo, conclui-se que o SADC é uma ferramenta necessária 

e grande potencial para dar suporte aos profissionais de saúde, além de possibilitar a esses 

profissionais informações sobre as mais diversas patologias e condições clínicas. Contudo, 

ainda sua utilização é restrita, além existir uma barreira para sua utilização entre os médicos e 

a arquitetura utilizada para o desenvolvimento dos softwares. Somado a isso existe a 

necessidade do recurso financeiro para obtenção da ferramenta, observando um obstáculo 

para utilização desses sistemas. Apesar disso, os resultados demonstraram os benefícios que o 

SADC proporciona ao profissional, como: diminuição do acúmulo de documentos, arquivos 

ou bases de dados impressas, acesso facilitado de informações do paciente, além de 

possibilitar maior comunicação entre o médico e demais profissionais.   
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