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De acordo com: 
1) Resolução 1595/2000 do CFM 
2) Norma RDC 102/2000 da ANVISA 
 
Declaro que sou contratado pela Unimed Aeromédica, 
pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais 
(BH/MG) e pelo Centro de Atendimento e Inclusão 
Social (Contagem/MG). 
 
Declaro não possuir vinculo empregatício com 
Industrias Farmacêuticas ou Empresas do setor de 
Tecnologia. 
 

Conflito de Interesses 



Resolução CFM 1.638/02 
 
Art. 1º - Definir prontuário médico como o documento único constituído de um 

conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 
geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre 
a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de 
caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 

membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 
indivíduo. 
 
 

Resolução CFM n. 1.821/07 
 

Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do 
último registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em 

suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, 
microfilmado ou digitalizado. 

O prontuário.... 



Art. 6º. Decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) 
anos a partir do último registro, os prontuários em 
suporte de papel e os digitalizados poderão ser 
eliminados. 
 
 
 

...e a Lei n. 13.787/18 



Fundada em Novembro de 1996 – Transporte inter-
hospitalar.  Bases: Belo Horizonte/MG e Fortaleza/CE 
 

Atualmente 3,8 milhões de clientes. 
Cerca de 50% em Minas Gerais e 50% nos outros estados 
do Brasil. 
 

Aproximadamente 9 mil transportes aéreos inter-
hospitalares realizados desde a fundação. 
 

Transporte desde prematuros extremos a idosos frágeis. 
 

Aeronaves – King C90; Cheyenne III. 
 

Gestão Médica*: 
Atualmente 19 médicos, 13 enfermeiros, 2 farmacêuticos e 
1 assistente administrativo. 
Duas equipes por plantão (H24) (uma equipe dedicada a 
transportes pediátricos/neonatais).  
    *Base BH 

A Unimed Aeromédica – alguns números 



Nosso arquivo morto 



Prontuário em 2000 



Prontuário em 2010 



Prontuário em 2015 



Prontuário em 2015 – Caligrafias 

Leitura? Interpretação? Advinhação?  
Após 1 ano? 5 anos?... 20 anos?? 



Soluções possíveis 



Exemplos 



Exemplos 



Mas, em 2005.... 



Caneta e Papel Digital 





Caneta Digital - Detalhes 



Características técnicas 

Modelo    DP201(Modelo Bluetooth® + USB) 
Peso    30g 
Dimensões   153 x 19 x 17mm (sem a tampa)   
    157 x 21 x 18mm (com a tampa) 
Comunicação de informações USB 1.1 standard  
    (USB 2.0 standard can be used)  
    Bluetooth® 1.2 standard 
Temperatura de operação 0°C a 40°C  
    (sem condensação) 
Bateria interna    Bateria recarregável de Litio 
Tempo de operação  2 horas (120 minutos) ou mais 
Tempo em Stand by  10 horas (600 minutos) sem a tampa 
Tempo de carga   Approx. 2.5 horas 
Metodo de carga  Via base (Adaptador AC /USB) 



Nuvem de pontos no papel 





Processo macro 



Processo macro 



ATÉ QUE EM 2011............ 



Linha do Tempo 

Ground Air Medical qUality Transport – GAMUT –  
OUTUBRO 2013 e 2014 AMTC 

www.gamutqi.org 



Dezembro 2015 



Nome do projeto: Prontuário digital de bordo. 
 
Justificativa: 
 
Atualmente os formulários da gestão médica seguem o mesmo 
“conceito e metodologia” desde a criação da empresa.  
 
Entretanto, devido ao aumento da complexidade da assistência 
bem como da organização progressiva dos processos, o modo 
utilizado atualmente tornou-se trabalhoso para a equipe, 
acarretando ainda demora na obtenção de informações 
gerenciais e estatísticas, abrindo brechas para a imagem da 
empresa com possíveis repercussões negativas. 
 

Junho 2016 Apresentação do Projeto 



 

-Criar layouts dos formulários. 
 
-Apresentar aos fornecedores as propostas de layout explicando 
os desafios da atividade aeromédica (espaço restrito, -trepidações 
na anotação, necessidade de entrega de cópia do prontuário no hospital 
de destino, etc). 
 
-Apresentar para a equipe o projeto piloto (que deverá ocorrer em 
redundância com o preenchimento do formulário atual). 
 
-Nivelar as concepções e conceitos no preenchimento dos 
formulários (oportunidades e limitações da tecnologia sugerida). 
 
-Iniciar a modificação de cultura no preenchimento dos 
formulários com a equipe através de acompanhamento cuidadoso dos 
resultados na fase inicial. 

 Escopo Inicial 



Julho de 2016 - Primeiros layouts 



Briefing - Prototipagem 



Janeiro 2017 - Sensibilização  





Janeiro 2017 – Boas Práticas 

CORRETO ERRADO 



Fevereiro 2017  

NÚMERO DO VÔO DATA E HORA 

DIAGNÓSTICOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS 



Fevereiro 2017 

ESCALAS DE DOR 

TEMPERATURA 

SOMA DO GLASGOW 

TOPOGRAFIA DO IAM 



Abril 2017 – “Piloto” em andamento 



Junho 2017 – Encerramento do “piloto” 



Janeiro 2018 – Utilização 
Março 2018 - Ajustes 



Prontuário na nuvem para correção  



Prontuário na nuvem para correção  



Prontuário na nuvem– “cópia do papel”  



Prontuário na nuvem – “máscara com dados transcritos”  



Recursos disponíveis na cabine 



Recursos disponíveis na cabine 



Digitar conteúdo 

Ground Air Medical qUality Transport – GAMUT  



Digitar conteúdo 

Ground Air Medical qUality Transport – GAMUT  





Avaliação de dor em pacientes transportados 





Hipotermia neonatal na admissão* 



-Não vire as costas para seus problemas: busque soluções! 
 

- Mantenha-se curioso e  “saia do quadrado”: 
2005 – artigo sobre a tecnologia 
 

- Seja paciente: 
10/11 anos aguardando a tecnologia “chegar” no Brasil 

 

- Pratique incansavelmente a prototipagem: 
32 versões do prontuário até versão atual; 

 

- Trabalhe SEMPRE a cultura: 
Inicio da sensibilização da equipe – 2 anos antes de 
entrar em produção. 
Feedbacks rotineiros para a equipe e retornos das 
demandas. 

Lições aprendidas 
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