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Admite-se que a linguagem, uma dimensão do logos,1 foi 
uma grande aquisição na evolução humana. Na qualidade de 
ação pensada e pensante, permitiu, no seu inesgotável alcan-
ce, além da capacidade de enunciar e narrar, a construção do 
pensamento. 

Médicos se apoiam na linguagem para o exercício da profis-
são, voltada para cuidar, diagnosticar e tratar de pacientes. Na 
prática médica, a linguagem é instrumento de compreensão e 
interpretação das queixas dos pacientes e do que os cerca, de 
tal modo a obter os fundamentos apropriados para o raciocínio 
diagnóstico e para a terapêutica. 

Entre as modalidades da linguagem às quais o médico recor-
re, há a exigente linguagem escrita, a qual permite que a atua-
ção médica possa ser anotada (em papel, fita magnética, meio 
eletrônico etc.) e preservada no tempo, de tal modo a ser útil 
para todos que participam ou têm interesse nesse processo. Em-
presas de certificação de qualidade e normas de boas práticas 
clínicas estimulam que os registros escritos da atuação médica 
sejam precisos, de tal modo que o que foi registrado possa ser 
recuperado, verificado e interpretado.

O progresso dos meios de registro e arquivamento obtido 
com o meio eletrônico é uma realidade atual, necessária e em 
constante ampliação dos recursos, tanto na capacidade de ar-
mazenamento quanto na crescente velocidade de processamen-
to de sinais e informações. 

Entre os novos recursos disponibilizados no meio eletrônico, 
há uma ferramenta particularmente interessante, a ferramenta 
de copiar e colar, o copy-paste, ou CTRL+C-CTRL+V. Esta fer-
ramenta é muito útil, mas como todo instrumento ou tecnolo-
gia, de algum modo interage com o conteúdo e com os registros 
escritos. Examinaremos alguns aspectos do processo dos regis-
tros escritos da atuação médica na era do copy-paste.

Tempo – nos dias atuais, a maioria das pessoas é muito ocu-
pada, de tal modo que ouvir que não se tem tempo tornou-se 
um refrão social. A “hiperocupação” do tempo não é específica 
e influi tanto nos pacientes quanto nos médicos. 

Para o médico, várias ações são dependentes do tempo e, 
ainda que as frações do tempo sejam mínimas, elas podem ser 

medidas.2 Independentemente do meio no qual se faça o regis-
tro escrito dos dados médicos e da velocidade, maior ou menor, 
do ato de fazê-lo, trata-se de uma atividade pensante.

Na disputa, às vezes tensa e urgente, entre o tempo (reque-
rendo sempre ser encurtado), o pensamento (demandando 
tempo para se desenvolver) e o cotidiano superocupado, o copy-
paste pode surgir como uma tentadora opção por satisfazer a 
“exigência eletrônica” de registro, que requer algo digitado para 
ser considerado informação. Essa tentação pode ser tão mais 
forte quanto mais padronizável puder ser o texto produzido. 

Mas se reconheça que a questão não é da potencialidade do 
instrumento (copy-paste), mas do lidar com o conceito de tempo 
modulado pela experiência com os rápidos meios eletrônicos. 
Por outro lado, a elaboração por meio do copy-paste exigiria um 
árduo trabalho posterior de edição ou de copy-desk, que pode 
ser mais difícil do que a elaboração de um texto original. 

Ergonomia da digitação – para aqueles que não treinaram 
digitação ou o fazem com o uso de poucos dedos (alguns se 
declaram, com humor, digitadores de dois dedos), a digitação 
pode ser empreendimento mais trabalhoso do que a escrita cur-
siva. Portanto, a competência para obtenção dos clínicos pode 
permitir que isso seja feito rapidamente, mas o seu registro é de-
morado e difícil em razão da dificuldade de digitação. O copy-
paste pode ser tentador para superar essa limitação.

Empunhadura da caneta – um professor, ao aplicar provas, 
deparou-se com uma reclamação de um dos estudantes com a 
extensão da prova. Surpreendeu-se, pois a prova não era exten-
sa. Verificou então que o estudante de fato tinha dificuldade 
mecânica para a escrita, em razão do modo como empunhava a 
caneta, que tornava a escrita cursiva extremamente trabalhosa. 
Passou então a observar a frequência com que se deparava com 
má empunhadura de lápis ou caneta para a escrita em jovens. 
Passou a cogitar a hipótese de que a dificuldade de redigir textos 
cursivos se iniciava com a limitação operacional da ergonomia 
da escrita. 

Depois tomou conhecimento do fato de o ensino da escrita 
em alguns países com alto índice de desenvolvimento humano 
se iniciar com o uso de canetas de bico de pena e tinta; só de-
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pois de adquirido esse domínio é que outras canetas passavam 
a ser usadas. Em sentido oposto, ganhou noticiário recente nos 
jornais que, em alguns estados norte-americanos, o ensino da 
escrita cursiva pode deixar de ser cultivado.3

Uma das hipóteses cogitadas para o fato de alguns textos não 
se elaborarem não é a existência do copy-paste, mas uma mo-
derna dificuldade de escrita, que dissipa a concentração obtida, 
de tal modo a potencialmente influir no conteúdo do registro. 
Copiar e colar permite superar a limitação.

Ergonomia postural – às vezes locais designados para re-
gistro de informações podem não ser adequados do ponto de 
vista ergonômico para a escrita – modo de apresentação na tela, 
mesa muito alta ou muito baixa, ou sem assento ou com as-
sento inadequado. Talvez isso seja mais evidente em ambien-
tes clínicos do que em ambientes de laboratório ou de exames 
complementares. 

Dependendo da compleição física de quem escreve, fazê-lo 
em posição antiergonômica ou viciosa pode tornar o tempo ne-
cessário para a concentração para o pensamento e escrita fator 
de desconforto, de tal modo a apressar que essa atividade seja a 
mais breve possível. Nessa condição, o uso do copy-paste pode 
se impor quase como uma necessidade física. 

Extensão versus síntese – admite-se que o que pode ser dito 
com menor número de palavras é preferível ao mesmo conteúdo 
dito com maior número de palavras; no dizer do escritor, “não 
esperdiço palavras”.4 

Entretanto, às vezes textos supostamente “sintéticos” podem 
ser palavras que não compõem um enunciado e não permitem 
o entendimento do fato, ideia ou interpretação que registraram. 
Há quem diga que o meio eletrônico de registro estimula essas 
pretensas sínteses. Copy-paste permitiria justapor informações 
disponíveis, de tal modo a dispensar o árduo trabalho da sínte-
se. Por outro lado, poderia torná-lo ainda mais indispensável.

Monitoração dos registros – uma publicação norte-ameri-
cana sobre avaliação de médicos residentes considerou que uma 
das habilidades que deveriam ser avaliadas (e cultivadas) no 
treinamento dos residentes é o modo como cuidavam dos re-
gistros médicos hospitalares.5 Para hospitais que trabalham com 
o treinamento de médicos residentes essa é uma dimensão adi-
cional. Uma perspectiva atual no treinamento desta habilidade, 
quando se migra do registro escrito para o registro eletrônico, é 
sobre o bom uso do copy-paste.

Resumos – não deixa de ser curioso que, graças ao progresso 
dos meios eletrônicos, podemos, com base no copy-paste, ter a 
oportunidade de retornar à exposição de eventos justapostos 
sem fio narrativo, característico de linguagem poética antiga (de 
mais de 2.500 anos). Entretanto, neste caso moderno, não há 
nem a métrica nem a rima dos antigos versos. 

Campos de preenchimento obrigatório – uma particu-
laridade dos registros eletrônicos é a possibilidade de exigir 
cláusulas obrigatórias, por exemplo, um texto. Tal exigência, 
quando universal, pode se desvirtuar no cotidiano, na medida 
em que pode se afastar da demanda da realidade. Essa preten-
sa exigência associada à presença de informação acaba por se 
tornar aprisionadora da linguagem, na medida em que não for 
aplicável a diferentes situações, e pode ser atendida por meio 
de copy-paste.

Finalizando, lembramos que os meios eletrônicos de re-
gistro são necessidade e realidade atuais. O potencial para 
auxiliar os cuidados com a saúde de modo geral é grande e os 
meios eletrônicos tendem a ser progressivamente adotados 
na prática. Resulta interessante estímulo para o necessário 
diálogo das ferramentas do meio eletrônico com o usuário 
– este com seu tempo, seu espaço, sua ergonomia, sua ativi-
dade pensante, sua linguagem, seu objetivo e os conteúdos 
de que trata. Ao encerrar estes comentários, reiteramos que 
eles podem ser ampliados e enriquecidos com observações e 
experiência de outros colegas.
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