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Resumo 
 

Introdução: A comunicação eficaz entre médico-doente, integrada numa abordagem centrada no 

paciente, traz grande satisfação aos intervenientes e é uma chave fundamental nos cuidados de 

saúde. Contribui para melhores resultados dos pacientes, aumentando a sua satisfação, adesão e 

confiança. A introdução dos computadores e dos registos médicos eletrónicos veio revolucionar a 

medicina, tendo como objetivo primário melhorar a qualidade e a satisfação dos pacientes. 

Contudo, a presença deste dispositivo, considerado um terceiro ator na consulta, tem vindo a ser 

uma ameaça para a relação entre médico e doente. Este pode alterar a dinâmica entre ambos, com 

impacto na comunicação e no cuidado centrado no paciente.  

Objetivos: Revisão bibliográfica com intuito de rever e sumariar a literatura científica existente 

sobre a influência do computador na relação entre os médicos de família e os seus doentes e quais 

as consequências na comunicação entre ambos. Para além disso, perceber quais as estratégias 

existentes para se contornar o impacto que as novas tecnologias provocam na dinâmica da consulta 

e no envolvimento dos intervenientes. 

Metodologia: Pesquisa de artigos científicos em bases de dados online MEDLINE-PubMed, 

utilizando como palavras chave: "physicians", "physician-patient relations", "attitude to 

computers", "computers", "primary health care", "electronic medical records", publicados nos 

últimos 15 anos.  

Desenvolvimento: Relativamente ao impacto dos computadores na relação médico-doente, os 

estudos feitos centram-se essencialmente em sete principais pontos de relevo.  São estes, o 

impacto do computador no contato visual, a importância da partilha do ecrã entre ambos os 

intervenientes, a opinião dos mesmos sobre o uso do computador, os diferentes estilos dos 

médicos durante as consultas, as diferenças entre os vários dispositivos eletrónicos usados nas 

consultas, a disposição dos computadores nos consultórios e, por fim, a revisão de estratégias a 

adotar pelos médicos para diminuir o impacto das novas tecnologias na relação médico doente.  

Conclusão: O impacto dos computadores na relação entre médico-doente nos cuidados de saúde 

primários é uma temática bastante atual e com elevada importância na área da comunicação. Com 

base nos sete pontos referidos no desenvolvimento, é possível encontrar medidas e estratégias 

para diminuir esta problemática e usar os dispositivos eletrónicos a favor de uma medicina cada 

vez mais holística e centrada no paciente. 

 

Palavras-chave: Relação médico-paciente, Atitude frente aos computadores, Computadores, 

Cuidados de saúde primários, Registos médicos eletrónicos. 
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Abstract 
 

Introduction: Effective communication between doctor and patient, integrated in a patient-

centered approach, brings great satisfaction to both and is a fundamental key in healthcare. It 

contributes to better patient outcomes by increasing patient satisfaction, compliance, and 

confidence. The introduction of computers and electronic medical records has revolutionized 

medicine, with the primary goal of improving the quality and satisfaction of patients. However, the 

presence of this device, considered a third actor in the consultation, has been a threat to the 

relationship between doctor and patient. This can change the dynamics between them, with impact 

on communication and patient-centered care. 

Objectives: Bibliographic review in order to review and summarize the existing scientific literature 

on the influence of the computer in the relationship between family doctors and their patients and 

what are the consequences in the communication between them. In addition, to understand what 

strategies exist to circumvent the impact that new technologies have on the dynamics of 

consultation and the involvement of the participants.  

Methodology: Research of scientific articles in MEDLINE-PubMed online databases, using as 

keywords: "physicians", "physician-patient relations", "attitude to computers", "computers", 

"primary health care", "electronic medical records", published in the last 15 years. 

Development: Regarding the impact of computers on the doctor-patient relationship, the studies 

focused on seven main points. These points are: the impact of the computer on eye contact, the 

importance of sharing the screen between both parties, their opinion on the use of the computer, 

the different styles of doctors during consultations, the differences between the various electronic 

devices used in consultations, the layout of computers in offices and, finally, the review of strategies 

to be adopted by doctors to reduce the impact of new technologies on the doctor-patient 

relationship. 

Conclusion: The impact of computers on the doctor-patient relationship in primary health care is a 

very current issue and of high importance in the area of communication. Based on the seven points 

mentioned in the development, it is possible to find measures and strategies to reduce this problem 

and use electronic devices in favour of an increasingly holistic and patient-centred medicine. 

 

Keywords: Doctor-patient relationship, Attitude towards computers, Computers, Primary health 

care, Electronic medical records. 
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Introdução 
   

 A comunicação eficaz entre médico-doente, integrada numa abordagem centrada no 

paciente, traz grande satisfação aos intervenientes e é uma chave fundamental nos cuidados de 

saúde. Contribui para melhores resultados dos pacientes, aumentando a sua satisfação, adesão e 

confiança.(1, 2) 

 Desde 1980, quando o computador foi introduzido nos consultórios do mundo ocidental, o 

seu uso tem vindo a aumentar exponencialmente.(3) A implementação dos registos eletrónicos nos 

cuidados de saúde primário tem levantado questões relacionadas com a privacidade, a 

confidencialidade e o aumento do tempo médio das consultas, sem aumentar a satisfação do 

paciente.(3-5) A presença do computador, considerado um terceiro ator na consulta, tem vindo a ser 

uma ameaça para a relação entre médico e doente.(6) Este pode alterar a dinâmica entre o paciente 

e o médico, com impacto na comunicação e no cuidado centrado no paciente.(6) Este tipo de 

cuidado tem como objetivo aumentar o envolvimento do paciente na sua saúde, e, por conseguinte, 

melhorar os seus resultados.(2) Como tal, a introdução das novas tecnologias pode ter 

consequências adversas já que aumenta a carga cognitiva do médico, diminuindo a atenção 

prestada ao paciente pelo profissional de saúde, culminando num afastamento dos doentes e a 

uma quebra na relação entre estes e os médicos.(5) 

 O uso do computador leva a uma diminuição do contacto visual.(5) Existe uma relação entre 

a comunicação não verbal do médico, avaliada em termos de contacto visual, aceno de cabeça, 

gestos, posição e tom de voz com resultados relacionados com a satisfação do doente, a sua 

compreensão, os seus resultados, a capacidade de deteção pelo médico do sofrimento emocional, 

e a negligência médica cometida durante a colheita da história.(7) Como tal, torna-se muito 

importante a consciência do profissional de saúde em relação à sua própria comunicação não verbal 

e à do doente, já que esta transmite pistas sobre preocupações e emoções sentidas e reforça os 

comentários feitos durante a comunicação verbal, sobrepondo-se a esta quando ambas são 

contraditórias.(7) Pelo exposto, é fácil entender como a comunicação não verbal influência a 

perceção de empatia sentida pelos doentes, podendo esta ser afetada pelos ecrãs do computador, 

tornando mais complexa a conexão emocional e dificultando as consultas do foro psicossocial.(5)  

 Por outro lado, a introdução dos computadores e dos registos médicos eletrónicos veio 

revolucionar a medicina, tendo como objetivo primário melhorar a qualidade e a satisfação dos 

pacientes.(8) Existem inúmeras vantagens associadas ao uso destas tecnologias, nomeadamente, o 

rápido acesso à informação, a facilidade na prescrição e um maneio mais eficiente dos registos.(9-
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11) O computador melhora a qualidade da medicina, já que tem sistemas de lembrança ativos, 

sistemas de planeamento de medicina preventiva, maneio da doença crónica e imunização.(9) Para 

além disso tem um impacto positivo na adesão às guidelines e na prevenção do erro médico, um 

acesso mais fácil à informação científica e facilita a comunicação entre membros do sistema de 

saúde e os pacientes.(11) Pelo exposto, considera-se que o computador torna a saúde mais eficiente, 

mais efetiva, mais coordenada e mais segura.(11) 
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Objetivos  
 

 Com esta revisão bibliográfica pretende-se, através de uma pesquisa bibliográfica, rever e 

sumariar a literatura científica sobre a influência do computador na relação entre os médicos de 

família e os seus doentes e quais as consequências na comunicação entre ambos. Para além disso, 

perceber quais as estratégias existentes para se contornar o impacto que as novas tecnologias 

provocam na dinâmica da consulta e no envolvimento entre os intervenientes. 
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Metodologia 
 

 Nesta revisão realizou-se uma pesquisa de artigos científicos em bases de dados online 

MEDLINE-PubMed, utilizando como palavras chave: "physicians", "physician-patient relations", 

"attitude to computers", "computers", "primary health care", "electronic medical records". Dos 

artigos incluídos na revisão foram ainda revistas referências de modo a encontrar outros artigos de 

relevo que não foram encontrados na busca inicial.  

 Durante a pesquisa foram incluídos artigos referentes à especialidade de Medicina Geral e 

Familiar e Medicina Interna. Foram excluídos artigos que referiam temas ligados à telemedicina, 

medicina computacional, e-visits, uso da internet, consultas virtuais e inteligência virtual.  

 Dos artigos obtidos, foram utilizados os que se afiguraram originais sobre esta matéria, bem 

como os que por si só constituíam já revisões sobre o tema que correspondem às referências 19 e 

36 da presente revisão. Estas foram incluídas uma vez que acrescentavam informação pertinente 

para além dos artigos originais que referiam.  

          A pesquisa bibliográfica foi dirigida para os artigos com publicação em língua inglesa, 

portuguesa e espanhola, tendo em consideração um período de 15 anos (2004-2019).  
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Desenvolvimento 
 

Após revisão dos artigos selecionados, foi possível agrupá-los em sete principais pontos de 

relevo. São estes, o impacto do computador no contato visual, a importância da partilha do ecrã 

entre ambos os intervenientes, a opinião dos mesmos sobre o uso do computador, os diferentes 

estilos dos médicos durante as consultas, as diferenças entre os vários dispositivos eletrónicos 

usados nas consultas, a disposição dos computadores nos consultórios e, por fim, a revisão de 

estratégias a adotar pelos médicos para diminuir o impacto das novas tecnologias na relação 

médico doente. Durante o estudo da bibliografia selecionada foi notória a importância dos temas 

referidos e a repetição dos mesmos nos diferentes artigos selecionados, como tal, parece 

pertinente a organização pelos tópicos, referida anteriormente.  

 

Contato visual 

 

O uso dos computadores tem vindo a provocar alterações tanto na planificação da consulta 

como na relação médico doente.(12-14) Estes provocam um aumento da duração da consulta e os 

médicos passam menos tempo a interagir diretamente com o doente, para o fazer com os 

computadores usando o computador entre 24,9% e 49,6% do tempo da consulta.(12-14) Para além 

disso, as novas tecnologias são capazes de afetar a qualidade da comunicação, a função cognitiva e 

a habilidade dos pacientes e dos médicos em estabelecer uma ligação emocional. (15) A comunicação 

não verbal é muito importante para entender melhor as relações humanas.(15) A postura e a 

linguagem corporal podem indicar conforto ou contentamento, as expressões faciais podem 

expressar mais objetivamente a satisfação ou o estado emocional, e o contato visual pode indicar 

a atenção que se dá a uma pessoa ou a objetos.(15) Como tal, é necessário que as tecnologias sejam 

desenhadas de forma a não afetar os níveis de atenção visual necessários para uma comunicação 

eficaz.(15) 

Um estudo observacional realizado no estado do Texas, Estados Unidos da América (EUA), 

em 2014, analisou a influência das atividades relacionadas com o uso do computador (visualizar o 

ecrã, uso do teclado e o silêncio inerente) na qualidade da comunicação e no envolvimento do 

paciente durante a consulta. (16) Quando um médico passa mais tempo a olhar para o computador 

em relação ao contato visual com o paciente, este último é levado a pensar que o médico não está 

tão envolvido na conversa. (16) Apesar de não afetar a satisfação do doente diretamente, isto pode 

afetar a maneira como este se envolve e partilha as suas necessidades e preocupações.(16) Como 
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tal, quanto mais tempo o médico passa a olhar para o computador, e quando existem mais períodos 

de silêncio nas consultas devido a isso, menos eficaz será a comunicação. (16) Os médicos têm que 

maximizar as vantagens do uso dos registos eletrónicos e ao mesmo tempo não permitir que isso 

interfira com a atenção, informação e manutenção do fluxo da conversa. O computador pode 

inclusivamente ser um facilitador de conversação, se, por exemplo, o ecrã for partilhado de forma 

a educar o doente. (16) Como tal, os médicos devem ser treinados, não só para melhorar as suas 

competências de comunicação mas também no maneio das competências do uso do computador, 

de forma a não impedirem mas sim facilitarem a interação com o doente.(16) 

 Um estudo observacional realizado em Chicago, EUA, em 2014, que avaliou os contatos 

visuais durante as consultas, percebeu que os médicos olham para os pacientes cerca de 46,52% 

do tempo da consulta (cerca de um terço do tempo), contudo, os pacientes olham para os médicos 

cerca de 50,37%.(15) Por outro lado, os médicos passam cerca de 30,7% do tempo da consulta a 

visualizar os registos médicos eletrónicos, enquanto que os pacientes visualizam apenas cerca de 

11,52%.(15) Foi notado que os pacientes seguem o olhar do médico e se o médico olhar para um 

foco diferente, os pacientes seguem-no, o que indica que os comportamentos dos médicos dirigem 

os dos doentes durante a sua interação.(15) Isto indica que o treino dos médicos para esta dinâmica 

pode influenciar positivamente o decorrer das consultas.(15) Este comportamento também se 

verificou na presença da tecnologia, pois quando o médico olha para os registos eletrónicos, o 

paciente também olha (independentemente se entende ou vê a informação).(15) Como tal, isto 

prova que os médicos podem promover a partilha do ecrã, com um simples olhar, de um ângulo 

que também permita ao doente visualizar o ecrã.(15) Contudo, se estes registos não foram intuitivos 

para o paciente conseguir entender a informação, esta intervenção não conseguirá aumentar o 

entendimento por parte do paciente.(15) Os registos eletrónicos podem originar interrupções na 

consulta, mas também servem como oportunidade dos médicos para envolver os doentes, quando 

partilham os registos com os mesmos.(15) 

 Um estudo observacional realizado na Irlanda, em 2008, mostrou que o tempo despendido 

no computador foi cerca de 10 a 32% em consultas com problemas não psicológicos enquanto que 

foi apenas de 6 a 16% em consultas que as queixas eram do foro psicológico.(17, 18) Contudo a 

principal preocupação é que quanto mais o médico usa o computador, menos olha para os seus 

pacientes, menos lhe dizem e menos compreendem e questionam aspetos do foro psicossocial. 

Como tal, a perda de contacto visual diminui a eficácia da consulta, diminuindo a fluência do doente 

e aumentando a hipótese de alguma informação pertinente se perder.(17, 19) 

 Um estudo observacional realizado na Holanda, em dois períodos diferentes (2001 e 2008) 

demonstrou que os computadores afetam negativamente a comunicação, diminuindo o tempo que 

o médico faz contato visual e interage com o paciente e na quantidade de informação que 
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fornece.(20) Contudo, este estudo provou também, que o computador não afetou outros 

comportamentos, tais como sorrir ou o número de questões que os doentes e os médicos fazem.(20)  

Os doentes consideram o computador como uma ferramenta do médico e não associam isso a 

menor afetividade por parte do profissional.(20) O impacto negativo na comunicação depende da 

forma como este é utilizado.(20) Pensa-se que se o computador for usado, por exemplo, enquanto o 

doente tira a roupa para o exame físico, não há um efeito significativo na comunicação, contudo, 

se o uso do computador enquanto o médico ou o paciente estão a conversar, poderá ser prejudicial 

na comunicação, como tal, é importante os médicos possuírem uma maior consciência sobre o uso 

desta ferramenta.(20) 

 Um estudo observacional realizado em Espanha, em 2017, com médicos de família, 

concluiu que médicos com idade superior a 45 anos são os que dedicam mais tempo a olhar para o 

computador, facto que se pode dever a características geracionais, já que os profissionais mais 

jovens estão habituados a lidar com a informática desde cedo.(12) Apesar do computador ser uma 

ferramenta muito valiosa, pode ser um grande desafio se não for manuseado com a destreza 

necessária.(12) O número de doentes vistos num dia de consulta também influenciou de forma 

estatisticamente significativa o tempo que dedicam aos suportes informáticos, sendo que, quanto 

maior o número de doentes, menor o tempo dedicado ao computador.(12) De igual forma, quanto 

maior o número de motivos da consulta de um paciente, maior o tempo dedicado à parte 

informática da consulta.(12) Os registos clínicos eletrónicos são uma ferramenta muito útil, sem a 

qual já não é possível conceber a consulta hoje em dia.(12) Neste estudo, o médico de família dedica 

cerca de 40% do tempo da consulta ao sistema informático. Estratégias propostas para a diminuição 

deste tempo poderiam ser uma melhor organização da agenda, aperfeiçoamento das aplicações 

informáticas de forma a que estas sejam mais intuitivas e práticas e, por fim, cursos de digitação.(12) 

 

Partilha do ecrã 

 

 As desvantagens dos registos eletrónicos podem ser contornadas se os médicos de família 

os usarem como uma ferramenta de comunicação e educação do paciente.(21, 22) A partilha do ecrã 

do computador entre o médico e o doente pode ajudar a melhorar a comunicação entre ambos, 

melhora a qualidade dos registos diminuindo os erros na documentação, permite uma tomada de 

decisão conjunta e aumenta o envolvimento do paciente permitindo uma melhor compreensão 

sobre a sua saúde.(21, 22) Através da partilha do ecrã e dos registos eletrónicos podem ser evitados 

períodos de silêncio que acompanham as tarefas relacionadas com o computador. O diálogo é um 

componente importante do processo, e podem ser usadas frases como: 
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 - "Se não se importar, vou escrevendo enquanto fala. Gosto que veja o que estou a 

escrever";  

 -"Vou ver os resultados dos seus exames, quer vê-los juntos?"; 

 - "Vamos ver a sua tendência nas medições da tensão arterial.";  

 -"Agora que vimos como tem andado, vamos conversar como pode melhorar". (21, 22) 

 Estes comportamentos verbais e não verbais, levam a um maior envolvimento do doente 

na sua saúde.(21, 22) Pacientes motivados apreciam o convite para visualizar os seus registos 

eletrónicos e vêem-no como um ato de transparência que melhora a relação médico doente.(21, 22) 

Como tal, o uso dos registos como uma ferramenta relacional poderá ser uma estratégia para 

melhorar os resultados na saúde, tais como melhoras no maneio das doenças crónicas, na saúde 

mental e outras  questões relacionadas com comportamentos, através da maior participação e 

motivação dos doentes.(23)  

Na partilha dos registos é necessário algum cuidado, já que pode ser difícil para os pacientes 

entenderem o que foi escrito pelos médicos e percecionar algumas descrições médicas como um 

julgamento, nomeadamente em questões mais sociais ou de condição física.(23) Como tal é 

importante que os clínicos desenvolvam capacidades de escrita, sem uso de julgamentos, de forma 

a que possa ser lido em qualquer momento pelo doente, principalmente em temas como o estado 

emocional, os sintomas, o abuso de substâncias e a falta de adesão aos tratamentos.(23) 

 Um estudo observacional realizado em Wisconsin, EUA, em 2015, através de entrevistas a 

médicos de família, tinha como objetivo perceber quais os fatores que influenciam os profissionais 

a partilhar ou não o ecrã do computador.(22) Os fatores que interferem nesta decisão são a saúde 

física ou mental do doente, o facto de o doente sofrer de doença mental, o tempo das consultas, a 

existência de informação sensível, a confidencialidade das consultas, a demografia dos pacientes, 

o interesse dos mesmos e, por fim, as capacidades dos médicos no uso dos computadores.(22) As 

principais causas encontradas para os médicos não partilharem o ecrã ocorrem quando o registo 

contém informação sensível que possa de alguma forma envergonhar o doente, tal como, factos 

sobre obesidade ou dor psicogénica, ou ser mal-interpretada por este, quando por exemplo possa 

ler a palavra tumor e achar que é necessariamente maligno e ficar desnecessariamente 

angustiado.(22) Ocorre igualmente quando os médicos se sentem pressionados pela falta de tempo, 

já que a partilha do ecrã pode ser vista como um fator de prolongamento da consulta.(22) Os 

resultados deste estudo sugerem que a partilha do ecrã deve ser minimizada quando os pacientes 

estão muito doentes, emocionalmente instáveis ou quando não demonstram qualquer interesse 

pelos registos.(22) Nestas situações, a melhor abordagem será o profissional evitar o uso da 

tecnologia ao mínimo e focar-se mais atentamente no paciente.(22)     
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 A partilha do ecrã acontece por inúmeras razões, nomeadamente, a revisão dos resultados 

dos exames, a medicação, a história, a informação e interesse do paciente, o tipo de consulta e, por 

fim, as motivações e as crenças dos médicos.(22) A educação do paciente é também outra das razões 

para a partilha, tal como a tentativa de melhorar a relação médico-doente, já que os profissionais 

acreditam que possam assim melhorar a confiança dos doentes em si.(22) Por outro lado, outros 

fatores que permitem a partilha do ecrã são a não existência de pressão pela falta de tempo ou 

quando foram treinados no sentido da partilha.(22) 

 Este estudo demonstrou também que os médicos quando sentem que o doente está 

interessado na visualização dos registos, geralmente partilham-nos com os pacientes, mesmo que 

não achem útil essa informação.(22)  Esta partilha leva a uma melhoria significativa na comunicação 

e na colaboração entre o doente e o médico, tal como no envolvimento e educação do mesmo.(22) 

Este ganho na confiança dos doentes, leva a que os efeitos negativos do computador sejam 

minimizados e se possa praticar de forma mais favorável a medicina centrada no doente.(22) Este 

estudo permitiu então perceber que os médicos usam os registos eletrónicos com dois objetivos 

principais, como uma ferramenta para armazenamento de documentação e para a educação do 

doente.(22) 

 Noutro estudo observacional realizado em Wisconsin, EUA, em 2017, através de entrevistas 

a médicos de família teve como objetivo entender quais os fatores que facilitam e os que dificultam 

a partilha do ecrã com o paciente durante a consulta.(21) Percebeu-se que um dos fatores que mais 

dificulta é o facto de tanto os equipamentos tecnológicos, como o software serem desenhados para 

constituírem uma ferramenta de armazenamento de documentação e não uma ferramenta para 

comunicação ou educação.(21) Também a falta de competências no uso dos registos eletrónios é 

outras das barreiras encontradas, pelo que seria benéfico o ensino mais aprofundado do 

software.(21) As restrições de tempo, com curtos períodos para a realização das consultas é, 

também, uma das principais barreiras.(21) Por último, também foram referidas questões 

relacionadas com os pacientes, tais como, dificuldades visuais, alterações do estado mental e 

doença aguda.(21) Quando o doente tem problemas do foro emocional, o foco deve ser somente o 

doente e minimizar ao máximo o uso dos registos eletrónicos.(21) Os fatores que facilitam a partilha 

do ecrã estão maioritariamente relacionados com algumas características do uso dos registos 

eletrónicos, tais como a possibilidade de ver valores laboratoriais, calcular riscos e outras 

informações visuais que ajudam o paciente a perceber melhor o seu problema.(21) Outros 

facilitadores incluem o tamanho do ecrã, a organização do consultório e a existência de um ecrã 

amovível.(21) Contudo, os médicos referem a necessidade de melhorar estas características para 

otimizar a comunicação.(21) Estas mudanças poderiam incluir alterações na organização dos 

consultórios, principalmente a posição da cadeira dos pacientes de forma a facilitar o seu 



10 
 

envolvimento no acesso ao computador, melhorar a confidencialidade do sistema, criar sistemas 

mais acessíveis e dispor de mais ferramentas visuais, tais como vídeos educativos e registos 

eletrónicos mais interativos.(21) 

 

Opinião dos médicos e dos doentes 

 

 A forma como o computador é usado pode afetar profundamente a relação entre o 

paciente e o médico, de forma positiva ou negativa.(24) Existem inúmeras variáveis que afetam os 

resultados na saúde, nomeadamente a empatia, o apoio prestado, as informação dadas ao 

paciente, o reforço positivo, a partilha de ações e a tomada de decisão.(24)  No seguimento deste 

conhecimento, um estudo observacional realizado em Ohio, EUA em 2009, em consultas de 

medicina geral e familiar demonstrou que os doentes consideram que as interações e a 

comunicação com o seu médico era mais positiva quando estes explicavam o porquê, de em 

determinado momento, estarem a usar os assistentes digitais pessoais.(24) Com base nos resultados, 

os autores sugeriram algumas recomendações, nomeadamente, que os médicos expliquem sempre 

aos seus doentes o que estão a fazer com os seus aparelhos eletrónicos durante a consulta; médicos 

mais experientes devem sempre encorajar os residentes de medicina geral e familiar a fazer o 

mesmo e, por fim, todos devem melhorar as suas capacidades comunicativas.(24) 

 Um estudo observacional no Canadá, realizado em 2010, tinha como objetivo avaliar a 

satisfação dos pacientes em relação ao uso dos computadores no consultório.(25)  Verificou-se que 

57,1% dos pacientes inquiridos refere o uso do computador de forma positiva ou muito positiva, 

enquanto que 30,3% pensa que não teve qualquer efeito na dinâmica da consulta.(25)  Para além 

disso, a maior parte dos participantes teve uma opinião bastante positiva em relação à privacidade 

nos registos eletrónicos (aspeto que preocupa médicos e doentes), sendo que apenas 3,4% referem 

a privacidade como um aspeto negativo ou muito negativo.(25)  Neste estudo, os pacientes referiram 

também que o computador influenciava positivamente o contacto visual e a habilidade dos médicos 

em explicar os diferentes problemas, e consideraram que não houve alteração no grau de 

distração.(25)  Para além disso, 54,3% dos inquiridos dizem não ter afetado o tempo que gastam em 

conversas não médicas durante a consulta (o que aumenta a satisfação do paciente).(25)  

 Um estudo observacional realizado em Beirute, no Líbano, em 2017, avaliou a perspetiva 

do paciente sobre o uso do computador pelo médico durante a consulta, em termos de capacidade 

de comunicação e relação interpessoal.(13) Em termos de resultados, cerca de 62% dos pacientes 

achou que a comunicação não foi afetada pelo uso do computador, cerca de 24% teve uma opinião 

neutra enquanto que 14% consideraram que a comunicação foi afetada negativamente.(13) Neste 
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estudo, a comunicação melhora quando o médico usa o computador para rever os resultados, 

recolher informação e na educação dos pacientes, particularmente se existir partilha de informação 

com o doente.(13) Como tal, neste estudo conclui-se que os computadores não afetaram 

negativamente a comunicação e que a partilha de informação pode ainda melhorar a mesma.(13) 

 No estado da Virgínia, EUA, em 2010, foi realizado um estudo observacional para avaliar a 

satisfação dos doentes em relação ao uso de tablets pelo médico durante a consulta.(26) O 

sentimento geral dos pacientes foi positivo, e apenas 4,3% não gostou do uso do tablet, sendo a 

população mais desagradada maioritariamente idosa e com um nível de educação mais alto.(26) A 

maioria dos doentes (84%) não sentiu que o tablet tornasse a relação médico-doente mais 

impessoal e cerca de 91% dos doentes não achou que o médico prestasse mais atenção ao 

computador do que a eles próprios ou que o uso do tablet aumentasse a probabilidade do erro.(26) 

Após introdução do tablet a maior parte dos pacientes não sentiu que o tempo de consulta ou o 

tempo de espera fosse maior, cerca de 61% dos doentes revelou que a sua informação está mais 

segura, contudo 57% considera que é mais fácil outras pessoas terem acesso à informação.(26) 

 Um estudo experimental realizado em Providence, EUA, em 2012, avaliou, através de 

entrevistas a médicos de família, a opinião dos mesmos em relação aos registos médicos 

eletrónicos, antes e depois da sua completa instalação.(27)  Antes da implementação, os médicos 

demonstravam imensas preocupações, nomeadamente com o impacto na comunicação, 

aprendizagem de novas tarefas, a alteração na rotina das consultas, problemas na 

confidencialidade e, por último, na qualidade dos cuidados de saúde.(27)  Após implementação 

completa, estas preocupações foram desaparecendo com a familiaridade com o sistema e os 

médicos referem que encontraram estratégias para a não deterioração da comunicação.(27)  Estas 

passaram por chamar a atenção dos pacientes para o computador e convidá-los a visualizar o ecrã, 

aproveitando para dinamizar a relação entre médico-doente, assumindo um papel mais educativo 

com partilha de decisões, recorrendo também à internet para pesquisar informações educativas 

para os pacientes.(27)  Para além disto, os médicos referem que existem inúmeros benefícios no uso 

dos registos médicos eletrónicos nomeadamente a fácil acessibilidade aos registos e o facto destes 

fornecerem lembretes automáticos.(27)  

 Um estudo observacional realizado em Portugal, em 2015, tinha como objetivo avaliar a 

perceção dos médicos e dos pacientes sobre o impacto do computador na comunicação, através da 

realização de inquéritos.(28) Em termos de resultados percebeu-se que a perceção dos médicos é 

diferente da dos doentes.(28) Os primeiros consideram que apesar dos benefícios do computador 

durante a consulta, estes afetam negativamente a duração da mesma, a confidencialidade, a 

capacidade de olhar para o doente, ouvi-lo e compreendê-lo.(28) Por outro lado, os pacientes 

consideram que o computador tinha um efeito positivo na comunicação e na confidencialidade 
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(confiando mais nos registos eletrónicos do que nos registos em papel anteriores).(28) A perceção 

dos médicos em relação ao tempo a interagir com o computador durante a consulta foi em média 

de 42,4% do tempo da consulta, enquanto que a dos pacientes foi de 35%.(28) 

 Num estudo observacional realizado em Espanha, em 2017, cerca de 40% dos profissionais 

considera que a sua formação nos sistemas informáticos usados nas consultas é deficiente, 

contudo, todos consideram que o computador é uma ferramenta muito útil na consulta.(12) Por 

outro lado, 76,5% dos profissionais consideram que os usos dos sistemas informáticos interferem 

na relação médico doente ocasionalmente e 17,6% considera que isso ocorre frequentemente.(12) 

 Um estudo observacional realizado em Edimburgo, em 2016, os pacientes inquiridos 

responderam que os fatores que os integravam mais nas consultas era sentirem que são ouvidos, 

a abertura e honestidade do médico, a informação e discussão sobre o maneio da sua doença e 

sentirem que a sua opinião é respeitada.(29) Alguns pacientes demonstraram que a partilha do ecrã 

facilita esse envolvimento enquanto que outros acham que essa atitude não é de grande 

importância.(29) A perceção de que os registos médicos eletrónicos são um domínio do médico, 

limita o uso do ecrã como instrumento de envolvimento do paciente.(29) Como tal, a partilha do ecrã 

e a discussão da informação com o doente, leva a que haja uma maior integração deste durante a 

consulta.(29) 

Estilos dos médicos 

 

 Existem vários estudos nos quais foram identificados vários estilos de comportamento dos 

médicos durante as consultas. 

 Um estudo observacional realizado nos EUA, em 2005, e uma revisão bibliográfica realizada 

em 2009 (que abrangeu divisões dos estilos médicos encontradas em bibliografias anteriores), 

dividiram os médicos em três estilos diferentes relativamente ao uso dos computadores durante a 

consulta: (14, 19) 

 - Centrados na informação (informational) - recolhem grande quantidade de informação 

através do computador, guiando a consulta por este, sem partilhar com o doente. Olham para o 

ecrã durante vários períodos de silêncio e raramente para os pacientes, pelo que tendem a perder 

ligação com estes. (14, 19) 

 - Interpessoal (interpersonal) - focam a maior parte da sua atenção no doente, desviados 

do computador, apenas recorrendo a este no final da consulta. O médico não fala enquanto usa o 

computador e orienta-se para os pacientes de forma a partilhar e rever informação em conjunto 

com o doente. Estes médicos não fazem perguntas guiando-se pelo computador, perdem menos 

tempo a introduzir dados e evitam o seu uso no início da consulta. (14, 19) 
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 - Gestores (managerial) - alternam a sua atenção entre o computador e o paciente, em 

intervalos definidos, correspondendo a cada um deles uma linguagem corporal diferente, tal como 

mudança de gestos e o virar do corpo ou do olhar. (14, 19) 

 Um estudo observacional realizado na universidade de Wisconsin Madison, EUA, em 2014 

analisou consultas de cuidados primários através de gravações de vídeo e dividiu os médicos em 

três tipos de estilos, relacionados com a maneira como a informação é partilhada com o doente:(30) 

 - Ativos na partilha de informação (active information sharing) - redirecionam o monitor na 

direção do paciente e mantém essa atitude durante toda a consulta. Os médicos que olham mais 

para o monitor tendem a ter consultas maiores, pelo que as consultas com estilo ativo foram 

significativamente mais demoradas em relação aos outros dois estilos, facto que se pode dever ao 

aumento da discussão durante a partilha de informação, com os doentes a realizarem mais 

perguntas durante este estilo de consulta. Apesar do aumento da consulta, os doentes percebem 

melhor a informação e cria-se uma relação de colaboração mais eficaz entre ambas as partes, 

existindo um cuidado centrado no paciente. Para os doentes que desejam estar envolvidos nas 

tomadas de decisão e conhecer os pormenores relacionados com a sua saúde, o estilo ativo parece 

ser a melhor estratégia. Este tipo de estilo é particularmente importante quando a educação do 

paciente se torna fundamental, como por exemplo, em consultas de follow-up, posteriores ao 

diagnóstico, quando os doentes necessitam de informação para gerir melhor a sua doença.(30) 

 - Passivos na partilha de informação (passive information sharing) - os médicos não colocam 

o computador na direção do paciente, contudo, estes podem visualizar o ecrã ao ajustarem a sua 

posição corporal, se assim o desejarem. O estilo passivo não é tão eficaz na partilha da informação, 

não aumentando o tempo de consulta nem a vontade dos pacientes em questionar, pelo que não 

contribuiu tão eficazmente para uma consulta centrada no paciente.(30) 

 - Recusa de tecnologia (tecnology withdrawl) - focam-se no paciente, e tendem a olhar para 

o ecrã o menos possível, não partilhando o monitor com os doentes e por conseguinte, os pacientes 

também não visualizam o mesmo. Este estilo é favorável em consultas em que é necessário elevado 

grau de empatia, já que o médico se foca essencialmente no paciente, usando o computador 

apenas em algumas situações (por exemplo, enquanto o doente se veste) ou quando os pacientes 

estão a partilhar um novo problema ou novos sintomas, sendo assim muito eficaz em visitas 

preliminares, quando o médico necessita ouvir de forma muito cuidadosa os pacientes, 

particularmente se as preocupações destes forem mais do foro emocional e sensitivo.(30)  

 Os resultados deste artigo revelam que os médicos e os pacientes beneficiariam de um 

sistema mais interativo, no qual os pacientes estariam mais envolvidos e um sistema mais 

simplificado no qual os médicos não necessitem perder tanto tempo com o computador. Pelo 
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exposto, torna-se importante treinar os médicos para um estilo ativo de partilha de informação ou 

estilo de recusa de tecnologia, consoante o tipo de consulta, evitando o estilo passivo de partilha.(30)  

 Outro estudo observacional realizado em Wisconsin Madison, EUA, em 2012 tinha como 

objetivo avaliar o estilo dos médicos, pela forma como usam o computador durante a consulta, 

mais especificamente com base no uso do teclado, tendo sido divididos em três estilos 

diferentes:(31) 

 -Centrado na tecnologia (Technology-centered) - Usa o teclado cerca de 15% da duração da 

consulta. Olha para o ecrã a maior parte do tempo, usa o computador enquanto conversa com o 

paciente e usam afirmações positivas para indicar que está atento enquanto trabalha no 

computador. Apesar da eficiência em termos de tempo gasto com o doente e a escrever os dados 

necessários, este estilo pode ser problemático quando é necessário prestar cuidados sem 

tecnologias, pode dificultar a comunicação com empatia e pode ser difícil gerir a introdução e 

extração de dados dos registos.(31)  

 -Otimizador (Optimizing) - Usam o teclado cerca de 5 a 15% do tempo da consulta. Dedica 

alguns momentos exclusivos ao computador e outros para falar com o doente. Mantém uma 

postura verbal e não-verbal positiva, recorrendo ao contacto visual durante o tempo em que está 

focado no paciente.(31) 

 -Centrado no ser Humano (Human-centered) - Usa o computador menos de 5% do tempo 

da consulta e é o estilo de médico que menos olha para o ecrã e usa frequentemente auxiliares de 

papel. Foca essencialmente a sua atenção no paciente e insere a informação nos registos 

principalmente após a consulta. Usa mais as formas positivas verbais e não verbais. É o estilo que 

acarreta mais custos e mais tempo, contudo, apresenta como grande vantagem o elevado grau de 

atenção que o paciente recebe em termos de contato visual e de escuta. Este grupo foi o que menos 

olhou para o ecrã durante a consulta, o que poderá indicar que este grupo de médicos conhece 

melhor os seus doentes, que são capazes de recordar informação importante e que estão 

interessados em informação que não pode ser encontrada nos registos. A desvantagem deste tipo 

de estilo é que os médicos podem esquecer-se de informação importante antes de ela ser registada 

e estão mais sujeitos a sofrer de burn-out, uma vez que estão muito envolvidos durante toda a 

consulta e dependem muito da sua memória para comunicar com os pacientes, para além de não 

beneficiarem das oportunidades que os registos eletrónicos poderão oferecer para melhorar a 

qualidade dos cuidados.(31) 

 Os doentes demonstraram confiança em todos os grupos de médicos, pelo que qualquer 

estilo poderá ser efetivo na interação entre os profissionais e os doentes. Contudo, os médicos com 

estilo otimizador receberam os níveis mais altos de satisfação dado pelos pacientes. Este estilo 
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pode ajudar a reduzir a possibilidade de burn-out, uma vez que os médicos podem controlar quanta 

atenção despendem nos registos ou no paciente respetivamente.(31) 

 Foi igualmente sugerida por outros autores, através de um estudo observacional, realizado 

no Reino Unido, em 2015, uma divisão consoante o estilo de uso do computador pelo médico 

durante a consulta em três estilos diferentes:(32) 

 -Usuários mínimos (Minimal users) - registam a informação no computador no fim da 

consulta, recorrendo à memória da mesma ou a transcritos manuais.(32) 

 -Usuários conversadores (Conversational users) - fazem várias tarefas ao mesmo tempo e 

registam a informação durante a consulta.(32) 

 -Usuários bloqueadores (Block users) - interrompem a consulta para usar o computador.(32) 

 Este estudo concluiu que o tempo de uso dos computadores variou consoante o estilo do 

uso por parte dos profissionais, nomeadamente os utilizadores mínimos e bloqueadores usaram 

cerca de 20% do tempo da consulta enquanto que os utilizadores conversadores usaram cerca de 

40% do tempo. Contudo, apesar do estilo adotado por cada médico, eles mostraram-se bastante 

flexíveis na forma como trabalhavam, adequando-se ao estilo da consulta em questão.(32) 

 Num estudo observacional realizado em Edimburgo, Reino Unido, em 2016, os médicos 

foram divididos em três grupos diferentes consoante o estilo da partilha do ecrã:(29) 

 -Convincente (convincing) – o poder visual é do médico que persuade o doente sobre a 

existência de um problema e o seu tratamento, acabando por limitar o doente em vez de o 

envolver.(29) 

 -Tradução (translating) - pode ser iniciada pelo médico ou pelo paciente, e traduz a 

linguagem médica para a linguagem do doente, o que leva a uma envolvência maior através da 

partilha dos registos eletrónicos, levando a uma decisão conjunta através da discussão dos 

problemas.(29) 

 -Verificação (verifying) - forma iniciada pelo paciente, quando este revê a veracidade dos 

registos clínicos. Esta envolvência pode ser complexa, contudo, cria a oportunidade de os doentes 

questionarem os registos e torna a relação médico-doente mais igualitária.(29) 

 Para que a partilha de ecrã seja facilitada os registos precisam de ser mais acessíveis para 

os pacientes e torna-se importante redesenhar os ecrãs, recorrendo-se por exemplo a imagens de 

medicações ou animações explicativas, através de ecrãs maiores ou mais do que um ecrã ou a 

existência de dois ecrãs no consultório, em que um deles possa ser partilhado.(29) Contudo, estes 

reajustes físicos, só facilitariam o envolvimento do doente se o ecrã for usado no estilo "tradução" 

e "verificação".(29) Isto implica uma mudança na atitude do profissional de saúde, uma vez que, com 

base neste estudo, apenas um médico considera um direito do paciente a visualização do ecrã, 

sendo que os restantes consideram uma ferramenta do médico e não do paciente, o que leva a que 
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os doentes tenham falta de confiança no seu direito em ler os registos.(29) Como tal, existe a 

necessidade de encorajar os médicos a partilhar a informação com os doentes para melhorar a 

comunicação com estes.(29)   

Um estudo observacional realizado na Austrália, realizado em 2009, divide o estilo dos 

médicos consoante a sua posição corporal durante a consulta, em unipolar ou bipolar.(33) 

 -Unipolar - fixam a sua orientação corporal em direção ao computador, perguntam 

questões guiadas pelo mesmo, introduzem os dados durante a consulta e dividem a sua posição 

corporal em diferentes posições (por exemplo, olham para o paciente enquanto mantém outra 

parte do corpo virada para o ecrã).(33) 

 -Bipolar - alternam a sua posição corporal entre o paciente e o computador, indicando 

mudança na atenção entre um e outro consoante a orientação corporal.(33) 

 

Tipos de computadores 

 

  A Academia Americana de Médicos de Família recomendou o uso de um portátil ou de um 

tablet em vez de computadores fixos, já que promove mais flexibilidade e menores custos.(34) 

Contudo, os tablets ou os portáteis têm um ecrã de pequenas dimensões que dificulta quando o 

doente pretende ver os registos.(34, 35) As vantagens dos aparelhos referidos são o facto de não 

necessitarem de muito espaço no consultório e poderem ser usados em múltiplas salas, reduzindo 

o tempo gasto em ligar e desligar os aparelhos e poderem ser facilmente colocados numa posição 

que permita a partilha do ecrã.(34, 35) Contudo, aparelhos com ecrãs grandes permitem maximizar a 

quantidade de informação que pode ser disponível e permitem diminuir a quantidade de atividades 

a realizar para colocar informação (exemplo: scrolling), pelo que facilitam a comunicação com o 

paciente. Contudo estes são difíceis de colocar em alguns consultórios e acarretam maiores 

custos.(34, 35) 

 Os autores de uma revisão sistemática, em 2016, tentaram perceber quais as vantagens e 

as desvantagens de cada aparelho eletrónico e compará-las, tendo em conta a interferência na 

comunicação médico-doente e numa medicina centrada no paciente, chegando à seguinte 

conclusão:(36) 

 - Ecrã separado para o paciente (a separate patient display) - Permite que o médico tenha 

o controlo sobre quais os conteúdos que partilha com o paciente. Contudo, apresenta como 

limitações a disponibilidade e confiabilidade deste tipo de tecnologia, os custos a ela associados, o 

facto de aumentar a dificuldade cognitiva do médico e necessitar de formação e treino adicional 

para o seu uso.(36) 
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- Projetor (projector) - os médicos têm o poder de controlar quais os conteúdos que querem 

partilhar com os pacientes e a facilidade de mudança. Contudo, a disponibilidade, confiabilidade e 

os custos deste tipo de tecnologia são uma desvantagem, para além do treino e formação adicional 

que requerem.(36) 

- Tablet portátil (portable tablet) - fácil de mexer e permite aos pacientes um maior controlo 

quando usam o tablet permitindo um acesso mais individual à informação. Contudo os doentes e 

os pacientes poderão não estar na mesma página durante a comunicação.(36)  

- Ecrã touch (touch-based screen) - permite que tanto os pacientes como os médicos 

interajam com o ecrã juntos e os dados sejam mostrados com clareza e em grande tamanho. 

Contudo a informação revelada, sem qualquer tipo de reserva, pode não ser apropriada em 

algumas situações e o ecrã em grande tamanho poderá ser intimidante para alguns doentes.(36) 

- Ecrã de um computador partilhado por médico e doente (a display a shared computer 

display that can be viewed by both doctors and patients) - os pacientes poderão ser mais envolvidos 

durante a consulta, tanto o médico como o doente estarão na mesma página e a transparência da 

informação pode ser mantida ou reservada pelo médico. Contudo, apresenta como limitação o 

facto de a informação não ser vista facilmente por ambos e o facto do espaço físico do consultório 

ser uma barreira para a visualização do mesmo ecrã.(36)  

 

Disposição do consultório 

 

 A disposição tradicional do consultório está centrada no médico o que dificulta uma 

comunicação eficaz entre este e o paciente, pelo que reestruturar a disposição do consultório pode 

ter um impacto significativo na intervenção clínica, pois é necessário existir um balanço de poder 

entre o médico e o paciente de forma a melhorar a comunicação entre ambos. (35, 37)  Para além 

disso inúmeros consultórios foram construídos muito antes da utilização do computador, o que 

torna por vezes difícil a interação efetiva durante a consulta, entre o médico, o doente e o 

computador, por exemplo, quando em determinados consultórios os  médicos têm que estar de 

costas para o doente enquanto usam o computador ou quando este aparelho está demasiado longe 

e não permite que o paciente consiga ver o ecrã.(35, 37)  

 Num estudo observacional realizado em 2013, concluiu que quando a organização do 

consultório permite ao paciente ver o ecrã, normalmente o doente faz uso dessa possibilidade.(38) 

Pelo que, uma maior interação entre o doente e o computador pode ser conseguida reorganizando 

os consultórios.(38) 
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 Um estudo observacional realizado nos EUA, em 2007, através da gravação de consultas, 

dividiu as mesmas em três situações diferentes, consoante o arranjo espacial do consultório:(39) 

 - Aberta (open) - O computador está localizado do lado esquerdo da mesa (em frente ao 

médico) e o paciente está sentado junto ao lado esquerdo da mesa e virado de frente, fazendo um 

ângulo de cerca de 45º com o médico. Apesar do médico estar fisicamente virado para o 

computador, o doente encontra-se sob o seu campo de visão (figura 1).(39) 

 - Fechada (closed) - O computador está situado do lado direito da mesa e o doente está 

longe da mesa, atrás do médico, pelo que este tem que se virar de costas em relação ao paciente 

para estar de frente para o computador e o doente está completamente fora da visão do médico 

(figura 2).(39) 

 - Bloqueado (blocked) - o computador encontra-se do lado direito da mesa e o paciente 

sentado igualmente desse lado, mas atrás do computador. Neste caso, o aparelho eletrónico está 

a bloquear o campo de visão entre o doente e o médico (figura 3).(39) 

 Este estudo concluiu que o arranjo espacial aberto é o que mais proporciona uma 

comunicação efetiva entre médico e doente, já que neste, o computador não impede o contato 

visual entre ambos os intervenientes.(39) Para além disso, o ângulo de 45º permite uma maior 

aproximação entre médico e doente em relação à condição fechada ou bloqueada, o que está de 

acordo com estudos anteriores que referem que um ângulo de 45º, o contato visual, uma distância 

próxima e uma comunicação não verbal efetiva estão altamente relacionados com a perceção de 

interesse, ligação, confiança e suporte emocional sentidos pelo doente.(39) Para além disto, a 

condição espacial aberta permite que o ecrã do computador esteja mais acessível aos pacientes, já 

que o paciente apenas necessita de se chegar à frente ou o médico inclinar o ecrã na direção do 

mesmo, favorecendo a partilha efetiva do ecrã, que aumenta o envolvimento do paciente na 

consulta.(39) Pelo exposto, a configuração do consultório mais desejável é aquela em que a posição 

do computador permite ao médico fazer contato visual e focar-se neste quando necessário, arranjo 

espacial referido também como triângulo mágico.(35, 37)  O objetivo é colocar o ecrã do computador 

na linha de visão do médico e do doente tão próximo de um triângulo quanto possível (figura 4).(35, 

37)  

 

Orientações para os médicos 

 

 Existem inúmeros comportamentos que impedem o médico de se focar no paciente 

enquanto usa os registos médicos eletrónicos, nomeadamente, escrever no computador enquanto 

os doentes falam de questões íntimas, ler em silêncio o monitor enquanto os doentes esperam, 
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usarem modelos de entrevista em vez de escutarem as descrições dos pacientes, e virar as costas 

aos doentes em vez de usar monitores móveis.(34)  Para melhorar a comunicação na presença do 

computador terão que ser evitados os comportamentos acima referidos e poderão ser seguidas 

algumas orientações, nomeadamente:(34)  

 1) o uso de computadores móveis, nomeadamente tablets e portáteis ou ecrãs móveis; 

  2) aprender a escrever no computador eficientemente; 

 3) perceber quando será oportuno ou não o uso do computador consoante as 

 necessidades do doente (estar atento a questões mais sensíveis); 

 4) usar os modelos mais para questões de documentação e não para dirigir as consultas 

 (já que contém inúmeras perguntas fechadas); 

 5) preenchimentos de dados de rotina pelo doente ou por algum auxiliar antes da 

 entrada do mesmo no consultório; 

 6) começar a consulta pelas preocupações do paciente; 

 7) informar os doentes o que se está a fazer e como está a fazer; 

 8) apontar para o ecrã para guiar o olhar do doente; 

 9) encorajar os pacientes a participarem no preenchimento dos seus registos dizendo 

 frases como "Importa-se que escreva algumas notas na sua ficha?" ou "Posso mostrar- lhe 

o que estou a fazer?",  

10) olhar para os pacientes para que eles se sintam sempre o principal foco do médico.(34)  

 Shachak A, Reis S. após revisão bibliográfica realizada em 2009, e de acordo com as suas 

experiências pessoais, propuseram uma extensão das orientações referidas anteriormente. Estas 

constam na tabela I.(19) 

 Outros autores sugeriram cinco dicas a usar na era das novas tecnologias, de forma a que 

o médico continue a realizar consultas centradas no paciente: (40) 

 1) Consultar a ficha do doente antes de ele entrar no consultório; 

 2) Após a entrada do doente manter o contato visual, evitar distrações com o computador 

e realizar sempre o exame físico;  
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3) Se for necessária a consulta de textos de apoio ou guidelines, fazê-lo de uma só vez e 

informar o doente do que está a fazer;  

 4) Concentrar-se na documentação e nas impressões no fim da consulta;  

5) Terminar o encontro sem recorrer ao computador, e pessoalmente informar o doente 

sobre questões relacionadas com a sua saúde, partilha de decisões, resumo da consulta e 

definir objetivos futuros.(40) 

                Foi desenvolvida a mnemónica LEVEL para ajudar os médicos a recordarem algumas 

recomendações para melhorar a comunicação na consulta, quando usam os computadores:(35, 41) 

 - Look on - permitir aos doentes ver o ecrã; 

- Eye contact - realizar contato visual com o doente quando não estão a usar os registos 

eletrónicos; 

 - Value - valorizar a informação dada pelo computador e aproveitar para mostrar ao doente; 

 - Explain - Explicar sempre o que está a fazer; 

- Log off - desligar quando terminar, enquanto os pacientes estão presentes, para lhes dar 

segurança sobre a confidencialidade dos registos.(35, 41) 

 

 Outras recomendações para evitar as desvantagens do uso do computador passam pelo 

treino de competências de comunicação, a melhoria da posição do computador nos consultórios, 

escrever no computador sem necessitar de olhar, e partilhar o ecrã do computador com o 

doente.(40)   

 A formação dos médicos é também outra aposta para diminuir o impacto negativo das 

novas tecnologias na consulta, melhorar a comunicação, especialmente em situações do foro 

psicossocial, e permitir que as consultas continuem a ser centradas no paciente.(42)  Esta foi a 

conclusão dos resultados obtidos através de um estudo experimental realizado na Suíça, em 2017, 

que submeteu médicos residentes a um programa de treino em registos eletrónicos médicos.(42)  

Este estudo concluiu que, após o programa, existiram inúmeras alterações, nomeadamente maior 

sinalização aquando do uso dos registos, maior vínculo com os pacientes enquanto usam o 

computador e um uso mais extenso do mesmo aquando de tópicos médicos e menos em questões 

psicossociais.(42)  Os participantes referem que após o curso se sentiam mais confiantes no uso dos 

registos e diminuiu a dificuldade na comunicação com o paciente.(42) É necessário treinar os médicos 

para o uso dos registos eletrónicos  e treinar as suas competências de comunicação de forma a 

diminuir a atenção dada aos computadores e a consulta ser mais centrada no paciente.(40, 43) 
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Conclusão  
 

O uso dos computadores no âmbito dos cuidados de saúde primários veio revolucionar a 

forma como a medicina é realizada no quotidiano dos profissionais de saúde. Apesar das inúmeras 

vantagens da introdução destas tecnologias nas consultas, é importante o impacto que estas 

poderão ter na relação médico-doente. Após revisão bibliográfica dos artigos existentes nos últimos 

15 anos, foi possível agrupá-los consoante as suas temáticas em áreas mais específicas dentro deste 

tema tão abrangente. São estas a avaliação do impacto do computador no contato visual, a 

importância da partilha do ecrã entre médico e o doente, a revisão da opinião dos mesmos sobre 

o uso do computador, os diferentes estilos dos médicos durante as consultas, as diferenças entre 

os vários dispositivos eletrónicos usados nas consultas, a disposição dos computadores nos 

consultórios e, por fim, a revisão de estratégias a adotar pelos médicos para diminuir o impacto das 

novas tecnologias na relação médico doente.  

Em termos do impacto dos computadores no contacto visual entre médico e doente, foi 

percetível, após análise dos artigos (12,13,14,15,16,17,18,19,20), que estes provocam um aumento da 

duração da consulta e que os médicos passam menos tempo a interagir diretamente com o doente, 

para o fazerem com o computador, e que, como tal, afetam a qualidade da comunicação. Contudo, 

é possível que o profissional de saúde consiga maximizar as vantagens do uso dos registos 

eletrónicos, usando-o como um facilitador de conversação, através, por exemplo, da partilha do 

ecrã com o paciente de forma a educar o mesmo. Pelo exposto, será pertinente apostar no treino 

das competências de comunicação e uso do computador por parte dos médicos.  

Relativamente à partilha do ecrã, após revisão bibliográfica(21,22,23) é notória que esta 

melhora a comunicação entre ambos os intervenientes na consulta, melhorando a qualidade dos 

registos e aumentando o envolvimento do paciente. Existem vários fatores que influenciam os 

profissionais a partilhar ou não o ecrã do computador e aspetos que facilitam ou dificultam esta 

prática. As principais causas de não partilha prendem-se com a informação sensível que consta nos 

registos, a pressão do tempo de consulta e a falta de competência no uso dos registos eletrónicos. 

De forma a aumentar a partilha de ecrã serão necessárias mudanças que incluam alterações na 

organização dos consultórios, melhorar a confidencialidade do sistema, criar sistemas mais 

acessíveis e dispor de mais ferramentas visuais e interativas. Para além disso, parece pertinente 

melhorar as próprias competências de comunicação dos profissionais de saúde, de forma a que os 

mesmos consigam explicar de forma clara aos doentes o que estão a escrever nos seus registos.  

Após revisão dos estudos que avaliaram a opinião dos médicos e dos doentes em relação à 

interferência dos computadores na consulta (12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29), é percetível que, de forma global, 

a maioria dos doentes encara o uso do computador de forma positiva e que as interações com o 
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seu médico são melhores quando estes explicam o porquê do uso do computador em determinado 

momento e partilham o ecrã. Os médicos, apesar de considerarem o computador uma ferramenta 

de extrema importância na consulta, manifestam algumas preocupações com o impacto do seu uso 

na comunicação, na relação médico-doente, na confidencialidade e na duração das consultas. 

Como tal, após análise da bibliografia, penso que mais do que a própria presença do computador, 

a forma como o mesmo é usado vai influenciar de forma positiva, ou não a opinião dos doentes. 

Como tal, a preocupação e responsabilidade sentidas pelos médicos em relação a este impacto 

parecem ser de extrema importância na melhoria da interação.   

 Existem inúmeros estudos nos quais foram identificados vários estilos de comportamento 

dos médicos durante as consultas, relativamente à forma como usam o computador na consulta, à 

partilha do ecrã com o doente, ao uso do teclado e à sua posição corporal (14,19,29,30,31,32,33). Existem 

profissionais mais centrados no uso do computador, outros mais centrados no paciente. Alguns 

profissionais têm um estilo ativo de partilha do ecrã, enquanto outros apresentam um estilo mais 

passivo. Por outro lado, alguns profissionais tentam gerir a atenção dada ao computador e ao 

doente, em intervalos definidos, com uma linguagem corporal diferente. Após análise dos estudos, 

parece-me percetível que uma atitude de partilha ativa, gestora e otimizadora por parte do médico, 

alcança uma melhor empatia com o doente, envolvendo o mesmo na tomada de decisão. Como tal, 

parece ser a atitude ideal, o médico centrar a sua atenção no paciente e no computador, em 

momentos diferentes, de forma clara, e ao mesmo tempo existir uma preocupação em partilhar a 

informação.  

 A Academia Americana de Médicos de Família recomendou o uso de um portátil ou de um 

tablet em vez de computadores fixos (34), já que promove mais flexibilidade e menores custos. Após 

revisão dos estudos feitos(34,35,36), é possível perceber que existem vários tipos de dispositivos 

eletrónicos e formas diferentes de serem usados, com as respetivas vantagens e desvantagens. A 

meu ver, o mais importante será que o dispositivo consiga ser bem visível para os dois 

intervenientes, de fácil partilha e com um ecrã suficientemente grande que permita ao doente 

perceber o que consta no mesmo, de forma a estar envolvido nos seus problemas e respetiva 

tomada de decisão.  

 A disposição tradicional dos consultórios está centrada no médico, pelo que reestruturar a 

disposição do consultório pode ter um impacto significativo na relação médico-doente durante a 

consulta com uso do computador (35,37,38,39).  A disposição na qual o computador não impeça o 

contato visual entre ambos os intervenientes e na qual o ecrã esteja mais acessível aos pacientes, 

arranjo referido como triângulo mágico, parece proporcionar uma comunicação mais efetiva.  

 São vários os artigos (19,34,35,40,41,42,43) que se focam em recomendações para melhorar as 

competências de comunicação do médico durante a consulta na presença do computador, medidas 
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centradas na melhoria do contato visual, na partilha de ecrã, na explicação de todos os 

procedimentos e na aprendizagem das capacidades do uso das tecnologias por parte dos 

profissionais de saúde. 

 O impacto dos computadores na relação entre médico-doente é uma temática bastante 

atual e com elevada importância na medicina, como tal, mais estudos serão necessários de forma 

a encontrar medidas e estratégias para diminuir este problema e usar os dispositivos eletrónicos a 

favor de uma medicina cada vez mais holística e centrada no paciente. 

 As limitações deste trabalho prendem-se essencialmente com o facto de ser uma revisão 

literária e não uma revisão sistemática, tendo por isso menor objetividade nas conclusões e 

respostas aos objetivos propostos. Para além disso, poderão não estar abrangidas todas as possíveis 

realidades, já que as mesmas poderão variar com fenómenos culturais e sociais, enviesando alguns 

dos resultados. Contudo, de forma global, as conclusões retiradas da presente revisão parecem 

enquadrar-se na realidade Portuguesa.   

 Na minha perspetiva, esta revisão foi bastante útil para o meu desenvolvimento pessoal, 

uma vez que me permitiu perceber melhor todos os parâmetros que influenciam a comunicação na 

presença do computador, tornando-me mais alerta para as dificuldades que se impõem na prática 

clínica. As novas tecnologias são uma ferramenta imprescindível na Medicina dos dias de hoje, 

contudo, existem ainda muitos obstáculos que dificultam o seu uso e precisam ser ultrapassados, 

nomeadamente, os tempos de consulta impostos aos médicos, os sistemas informáticos pouco 

dinâmicos e interativos e os problemas estruturais dos próprios consultórios. Como profissionais 

de saúde cabe-nos melhorar as competências inerentes à comunicação e à utilização dos 

computadores, tendo sempre em vista a educação e o envolvimento do paciente nas tomadas de 

decisão.  
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Apêndice 

 

Figura 1 – Arranjo espacial aberto.  
Adaptado de: McGrath JM, Arar NH, Pugh JA. The influence of electronic medical record usage on 
nonverbal communication in the medical interview. Health Informatics J. 2007;13(2):105-18. 
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Figura 2 - Arranjo espacial fechado.  
Adaptado de: McGrath JM, Arar NH, Pugh JA. The influence of electronic medical record usage on 
nonverbal communication in the medical interview. Health Informatics J. 2007;13(2):105-18. 
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Figura 3 – Arranjo espacial bloqueado. 
Adaptado de: McGrath JM, Arar NH, Pugh JA. The influence of electronic medical record usage on 
nonverbal communication in the medical interview. Health Informatics J. 2007;13(2):105-18. 
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Figura 4 – Arranjo espacial fechado, bloqueado e aberto (triângulo mágico).  
Adaptado de: Voran D. Using Technology to Enhance Patient-Physician Interactions. PM R. 
2017;9(5S):S26-S33.  
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Tabela I – Orientações originais para melhorar a comunicação na presença do computador e 
extensão das orientações originais.  

Orientações originais Orientações modificadas 

1) uso de computadores móveis; 1) sem alterações; 

2) aprender a escrever no computador 
eficientemente; 

2) aprender a escrever no computador 
eficientemente e dominar a pesquisa com 
evidência para questões de educação e 
decisão; 

3) perceber quando será oportuno ou não o 
uso do computador consoante as 
necessidades do doente (estar atento a 
questões mais sensíveis); 

3) sem alterações; 

4) usar os modelos mais para questões de 
documentação e não para dirigir as consultas;
  

4) sem alterações; 

5) preenchimentos de dados de rotina pelo 
doente ou por algum auxiliar antes da entrada 
do doente; 
 

5) preenchimentos de dados de rotina pelo 
doente ou por algum auxiliar, rever lista de 
problemas e a consulta anterior antes da 
entrada do doente. Aproveitar momentos de 
vestir/despir para introduzir dados nos 
registos; 

6) começar a consulta pelas preocupações do 
paciente; 
 

6) começar a consulta pelas preocupações do 
paciente e permitir que o encontro seja guiado 
por eles. O registo de dados é importante, mas 
secundário; 
 

7) informar os doentes o que se está a fazer e 
como está a fazer; 
 

7) informar os doentes o que se está a fazer e 
como está a fazer. Verbalizar as mudanças de 
atenção para o computador, pedindo 
desculpa ou permissão. Se possível, manter a 
conversa; 
 

8) apontar para o ecrã para guiar o olhar do 
doente; 
 

8) apontar para o ecrã para guiar o olhar do 
doente, destacar os dados discutidos e 
imprimir quando apropriado; 
 

9) encorajar os pacientes a participarem no 
preenchimento dos seus registos; 

9) encorajar os pacientes a participarem no 
preenchimento dos seus registos e promover 
informação virtual futura; 

10) olhar para os pacientes para que eles se 
sintam sempre o principal foco do médico.  

 

10) Olhar para os pacientes e prestar atenção 
máxima ao que o doente diz, especialmente 
no monólogo inicial e quando surgem 
questões mais sensíveis. Demonstrar esta 
atenção colocando o monitor o mais longe 
possível, posicionar-se em frente ao doente, 
com o máximo de contato visual e tirar as 
mãos do teclado e do rato.  

Adaptado de: Shachak A, Reis S. The impact of electronic medical records on patient-doctor 

communication during consultation: a narrative literature review. J Eval Clin Pract. 2009;15(4):641-

9. 
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