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INTEROPERABILIDADE NA SAÚDE 
 
(Existe um enorme conjunto de conceitos de interoperabilidade, em todos os setores de atividade, importa acima de 
tudo identificá-los, realçar a importância da normalização de acordo com standards amplamente aceites pelo setor 
saúde... ou existem apenas características básicas de uma plataforma de serviços de informação partilhados sobre 
os riscos e benefícios da interoperabilidade?) 

 

“E tu, Padre de grande fortaleza, 

Da determinação que tens tomada 

Não tornes por detrás, pois é fraqueza 

Desistir-se da cousa começada* ...”   

In “Os Lusíadas” Canto I – Estrofe 40 
Luís Vaz de Camões 
    1524 – 1580  
... * é fraqueza desistir de coisa começada ... 

 
 

APDSI 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

Outubro de 2013  

 

Coordenador: Fernando Rodrigues 

 

Contribuíram para o estudo a título individual: 

Domingos Pereira, José Carlos Nascimento, José Mendes Ribeiro, Pedro Pita Barros, Ricardo 

Cruz-Correia, Rita Espanha, Rui Gomes 

 

E diversas organizações públicas e privadas que pela sua extensão e apoio aos mais variados 

níveis e momentos, seria pouco avisado listar todas em igualdade de referência. 

 

Os seus contributos foram de grande valia para a elaboração do presente estudo, o qual, no 

entanto, apenas vincula a APDSI.  



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

2 de 167 
 

 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 

RESUMO EXECUTIVO ............................................................................................................ 3 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 7 

1. FASE INICIAL / ÂMBITO .............................................................................................. 15 

2. IMPACTOS / TENDÊNCIAS ........................................................................................... 39 

3. PROLIFERAÇÃO DE SISTEMAS ..................................................................................... 69 

4. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ........................................................................................... 89 

5. FINANCIAMENTO / QUALIDADE ................................................................................ 103 

ORIENTAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 151 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS .............................................................................................. 153 

TABELA DE FIGURAS ........................................................................................................ 154 

TABELA DE QUADROS ...................................................................................................... 156 

GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 157 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 163 

 
 
  



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

3 de 167 
 

RESUMO EXECUTIVO 

O objetivo deste estudo foi analisar as implicações que a interoperabilidade tem na saúde sendo 

fundamental evidenciar a situação no nosso país, temática que foi levantada pela APDSI em 2010. 

 

Com efeito, convidou o Coordenador com o propósito de dinamizar as ações necessárias, 

envolvendo para isso um número alargado de intervenientes com relevância para este tema, 

através da constituição de um grupo de trabalho. 

 

A adoção de normas de interoperabilidade no setor da saúde tem-se tornado cada vez mais 

indispensável devido à existência de uma grande diversidade conceptual, plataformas de 

hardware e software distintas, necessidade e urgência de procura e comunicação de informações 

clínicas e administrativas em tempo real e viabilização do uso de sistemas de apoio à decisão cada 

vez mais sofisticados.  

 

A complexidade que deriva dos vários agentes de saúde, incluindo hospitais, centros de saúde, 

ordens profissionais, seguradoras, sistemas de pagamento, entre outros, torna evidente a 

necessidade de garantir uma fluidez de processos.  

 

Esta fluidez deverá estar assente em normas e boas práticas de interoperabilidade, a nível 

funcional, interação de dois ou mais sistemas (equipamentos, sistemas de informação, bases de 

dados) para trocar informações de acordo com um conjunto de regras definidas e a nível 

semântico, que se traduz na capacidade de diversos sistemas compartilharem informações 

conceptualmente compatíveis entre si. 

 

A pesquisa para este estudo incluiu uma revisão da atual legislação, documentação dispersa, 

entrevistas e observação direta no terreno com diversos profissionais experientes. Apresenta 

uma visão partilhada e interpretativa de outros caminhos, sendo sobretudo um trabalho de 

edição das fontes de modo a contribuir para a discussão do tema. 

 

Pegar nas fontes, editá-las, transcrevê-las e depois comentá-las é um trabalho demorado, exige 

dedicação, energia e, sobretudo, estar em linha com os acontecimentos. As opiniões atuais são tão 

importantes quanto mais próximas se situam em relação às fontes. Doutro modo, aquilo que se 
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escreve sobre um assunto… se for muito afastado em relação às fontes de informação originais é 

uma opinião que vale o que vale.  

 

Este documento é precisamente o resultado da iniciativa das pessoas e organizações que 

contribuíram para o estudo, sugere algumas orientações e recomendações, por vezes tecnológicas 

mas sobretudo estratégicas, com foco na prioritização das decisões que devem ser tomadas e que 

podem marcar a diferença entre o êxito e o adiamento, ao mesmo tempo que devem procurar 

refletir nas reformas necessárias para que Portugal tenha futuro. 

 

Os principais resultados indicam que, embora haja uma necessidade bem identificada, requer-se 

alguma cautela uma vez que a “Interoperabilidade na Saúde” deve ser vista como uma forma de 

enriquecer propostas de aprendizagem, eficiência, eficácia, inovação e qualidade, para garantir 

melhores serviços e a universalidade do acesso à saúde que os cidadãos têm ao seu dispor. 

 

Embora seja claro que as necessidades dos cidadãos irão variar, o estudo recomenda que cuidar 

da viabilidade e sustentabilidade dos sistemas existentes é fundamental, pois a saúde deve 

continuar a desenvolver e a implementar a sua abordagem através de uma Gestão por Processos, 

se quiser continuar a fornecer serviços de qualidade aos seus utentes tradicionais. 

 

Sendo a área da saúde uma das maiores preocupações dos portugueses, deve ser uma das áreas 

mais cuidadas pelo Estado. Uma melhor interoperabilidade entre as diversas partes interessadas 

aproveitando as janelas de oportunidade, permitirá fazer mudanças estruturais e promover a 

alfabetização em saberes e competências centrais.  

 

O estudo é composto por cinco partes/temas, textos onde são enquadrados os tópicos 

considerados relevantes para o tema “Interoperabilidade na Saúde”, partindo de um breve 

diagnóstico que se entendeu fazer. A tecnologia devidamente combinada como novos modelos de 

organização e processos permitirá atingir melhorias nos resultados que todos ambicionamos. 

 

Um país pequeno da periferia da Europa, em dificuldades financeiras e com uma reduzida 

população, tem todas as condições para se afirmar como uma referência mundial, traçando o seu 

caminho profissional e coletivo através de uma melhor gestão estratégica, a nossa vocação 
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universalista, o comprometimento científico, a gestão do conhecimento, o modo de ser português, 

ou seja, original e a surpreender, o espírito crítico e o improviso “desenrascanço” organizacional. 

 

No final do estudo, sugerem-se orientações finais para a promoção de uma reflexão que 

simplifique o que é necessário realizar numa área tão sensível ao Estado e aos cidadãos. 
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INTRODUÇÃO 

A saúde enfrenta desafios consideráveis. É difícil saber onde está Portugal no ranking europeu da 

qualidade de cuidados, uma vez que os indicadores que estão envolvidos têm diferentes 

dimensões. A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem-nos colocado nos lugares cimeiros entre 

190 países. Mas existem outros parâmetros, baseados por exemplo na mortalidade evitável, 

Portugal em 2002/03 era o 18.º de 19 países desenvolvidos.  

 

Em bom rigor, gastamos em linha ou pouco acima da média europeia quando usamos o indicador 

despesa em saúde/PIB e abaixo em valores per capita. Esta diferença de gastos tem que ver com a 

vontade dos cidadãos, clientes, doentes, fornecedores, utentes, na defesa de direitos fundamentais 

consagrados na Constituição, uma vez que queremos ter um sistema similar ao dos restantes 

países da União Europeia, embora não tenhamos a sua riqueza.   

 

A verdade é que Portugal com salários mais baixos consegue que a despesa per capita seja 

menor. Contudo, o importante é saber se poderemos gastar menos para os mesmos resultados 

ou se teremos de abdicar de cuidados ou comodidades. Por necessidade de organização ou 

por imposição externa, começa a ser raro o dia em que o Governo não anuncia novas reduções 

na fatura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e mais vozes alertam para um colapso iminente. 

 

Nos hospitais, poupar implica melhorar o internamento e a assistência, evitar hospitalizações 

excessivas e reduzir as cesarianas. Já nos centros de saúde, também com muito trabalho de 

casa por fazer, é preciso atuar nos recursos humanos e na prescrição de medicamentos e 

exames. Parecem existir muitas áreas onde há espaço para uma melhor gestão sem diminuir a 

qualidade, existindo mesmo caminho para aprofundar a eficiência. 

 

A tutela procura fazer passar a mensagem que é necessário cortar na gordura, alerta os 

profissionais que trabalham diariamente na prestação de cuidados de saúde com a 

necessidade de diminuir gastos, poupando e racionalizando para controlar os custos, uma vez 

que ao Ministério da Saúde foram impostos cortes de milhões e “Portugal não pode falhar”, 

avisaram o Presidente da República e o Presidente da Comissão Europeia. 
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A “Interoperabilidade na Saúde” é considerada por alguns como um “negócio” que tem 

características próprias. Sendo evidente que há custos para controlar, a saúde, apesar de ser 

tendencialmente gratuita, custa muito dinheiro.  

 

Desde logo o cliente/comprador (o doente), depois de tomar a decisão de recorrer ao médico, 

perde o controlo sobre o que vai acontecer de seguida; será o prestador do serviço (quase sempre 

o médico) quem vai definir o que ele tem de fazer (medicamentos, exames, frequência com que 

volta ao hospital ou consultório) e quem paga (o Estado) é quem nada decide. Paga e pronto. 

 

Dir-se-á que é fácil perder o controlo dos custos quando quem paga não tem controlo, quando 

quem precisa não decide, mas em bom rigor existem outras situações que permitem afirmar 

que é preciso investir ainda mais, mas de forma inteligente, uma vez que a chave do sucesso 

assenta na mudança de mentalidades e liderança, eliminando-se necessidades de “refazer” o 

que está mal, ao mesmo tempo que se reduz a propensão para a fraude. 

 

Lançado o desafio ao grupo de trabalho na primeira reunião realizada, que contou com mais 

de 40 pessoas interessadas, ficou decidido que o estudo seria elaborado com base no 

desenvolvimento de cinco partes/temas: 

 

- Tema 1: Fase Inicial / Âmbito; 

- Tema 2: Impactos / Tendências; 

- Tema 3: Proliferação de Sistemas; 

- Tema 4: Inovação Tecnológica; 

- Tema 5: Financiamento / Qualidade. 

 

Cada temática foi desenvolvida sobre este documento de trabalho, inicialmente debatida 

através de subgrupos autónomos que criaram e desenvolveram ideias mobilizadoras. Levou 

algum tempo até nos ser possível resumir a complexidade de cada temática abordada, 

sobretudo no fecho das ideias, uma vez que os contributos foram sobretudo pessoais, sendo 

importante referir a constelação académica e governamental acentuadamente heterogénea.  

 

Sem embargo da evolução que se manifestou ao longo de vários meses, partimos de modelos 

académicos existentes para entender a complexidade. Damos dois exemplos.  
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Uma tese de doutoramento realizada na Universidade do Minho em “Interoperabilidade entre 

Sistemas de Informação na Administração Pública”, defesa realizada a 29 de março de 2010. 

E uma dissertação de mestrado de informática médica realizada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto em “Interoperabilidade nos Sistemas de Informação de Saúde”, defesa 

realizada no mês seguinte, a 19 de abril de 2010. 

 

A nível governamental iniciámos a leitura do panorama da interoperabilidade no Brasil, 

assente no projeto “Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrónico (e-PING)” cuja 

apresentação pública foi realizada em junho de 2011. Num alinhamento europeu, fomos 

conduzidos ao European e-Health Interoperability Roadmap, via ACSS.  

 

A nível nacional, o capital intensivo empresarial, afetado por assimetrias locais, regionais e 

multinacionais, levaram-nos a questões, dificuldades e problemas que fomos ultrapassando 

com princípios que devem consubstanciar uma nova visão estratégica com vista ao reforço 

das parcerias e envolvimento de novos Stakeholders (SH).  

 

Neste enquadramento, o Decreto-Lei 108/2011 de 17 de novembro que atribui à SPMS, E.P.E., 

competências no domínio das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica (TICE), 

implicando em consequência, a alteração de atribuições da ACSS, centrando a sua atividade 

nas compras, contratações e ajustes diretos, o poder de mudar a saúde em Portugal. 

 

Aqui julgamos ser importante o aumento dos serviços partilhados e ações futuras que devem 

passar por mais formação, introdução de boas práticas em Gestão por Processos, o aumento 

das competências, melhor comunicação (interna e externa), uma definição clara de objetivos e 

indicadores de gestão para a tutela e, sobretudo, tornada pública aos cidadãos. 

 

A AMA, por sua vez, lançou em 2011 um convite a todos os cidadãos para participação livre e 

que deu origem a um documento com um conjunto de procedimentos de interoperabilidade, 

com vista a uma adesão dos organismos e empresas à iAP – Plataforma de Interoperabilidade 

na Administração Pública, disponível no URL cujo acesso é http://www.iap.gov.pt.     

http://www.iap.gov.pt/
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Figura 1 | iAP – Plataforma de Interoperabilidade na Administração Pública 

 

Recorremo-nos, ainda, ao plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas 

TIC, na Administração Pública, horizonte 2012-2016, levado a cabo diretamente pelo Governo. 

 

São sempre alvo de comentários, iniciativas deste tipo e da sociedade civil, com esta dimensão 

e ousadia. Procurou-se uma eficiente coordenação dos diversos meios de apoio e sistemas de 

suporte à decisão, existentes ou a criar, através da condução de investigação multidisciplinar 

em estreita colaboração e parcerias com as entidades e organismos da saúde, sejam eles 

públicos, privados, IPSS e as organizações de voluntariado (terceiro setor). 

 

Um dos objetivos nas primeiras reuniões presenciais mantidas foi a procura de consensos 

para o desenvolvimento de soluções que melhorem o governo das políticas de saúde, a 

formação, as infraestruturas e os recursos existentes (humanos, tecnológicos, materiais e 

financeiros), alinhamento de pensamento nem sempre fácil de alcançar. 

 

Foi no entanto importante a identificação da formação e sensibilização dos profissionais e 

atores que interagem com a prestação de cuidados de saúde como um dos principais modelos 

a desenvolver. Outro requisito aferido foi a importância das economias de escala para 

eliminar custos, reduzir a despesa e solucionar problemas, nem sempre de cariz tecnológico. 
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Esta discussão levou-nos a priorizar outro modelo que passa pela construção de capacidades no 

terreno para suportar as ações do Governo, em que os empresários, os gestores e líderes têm uma 

palavra a dizer no crescimento das organizações com processos inovadores. Seria muito útil dar 

continuidade a um renovado grupo de trabalho para apresentar propostas mais operacionais. 

 

Numa primeira fase, o estudo “Interoperabilidade na Saúde” foi realizado de acordo com a 

seguinte divisão de conteúdos: 

 

- Primeiramente, analisaram-se as definições, as razões do estudo e o seu âmbito, destacando 

a sua relação com a Sociedade da Informação e Conhecimento e a sua crescente importância 

social e económica no espaço europeu, a qual conduziu ao desenvolvimento do conceito 

Framework de Serviços Comuns1 que é o elemento central da Plataforma Interoperabilidade 

Administração Pública; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Framework de serviços comuns desenvolvida pela UMIC 

 

                                            
1 Este modelo inicial ficou conhecido por “Plataforma de Interoperabilidade” foi concebido pela UMIC – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento que também assegurou o seu desenvolvimento e funcionamento, tendo efeitos práticos no lançamento do Cartão de Cidadão 
em 14 de Fevereiro de 2007. Esta plataforma passou a ser utilizada para alargar a prestação de serviços a partir do Portal do Cidadão e do 
Portal da Empresa, nomeadamente, os que envolverem autenticação de identidade com o Cartão de Cidadão. A responsabilidade pelo 
funcionamento e expansão desta “Plataforma de Interoperabilidade” transitou em 1 de Maio de 2007 da UMIC para a AMA – Agência para 
a Modernização Administrativa, quando esta ficou estatutariamente constituída na sequência da publicação da sua lei orgânica e estatutos 
em Diário da República, respetivamente a 27 e 30 de Abril de 2007, acolhendo os projetos de administração pública eletrónica iniciados. 
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- No segundo conteúdo, analisaram-se os impactos e barreiras à atividade clínica e não clínica, 

serviços associados às TICE, relevando as atividades operacionais e correntes para uma 

melhoria contínua de prestação dos cuidados de saúde centrados no cidadão e a sua crescente 

integração com outros serviços públicos; 

 

- No tema três analisou-se o crescimento da oferta das TICE, a estratégia dos atores de 

mercado baseada na crescente globalização dos processos de negócio e prestação de serviços 

na saúde, a níveis local, nacional e supranacional, pesquisaram-se casos de sucesso e áreas de 

intervenção nas tendências que se verificam atualmente; 

 

- Para o quarto conteúdo, procuraram-se os limites, implicações futuras, inovação tecnológica 

ou transição de soluções fornecidas e muitas vezes anunciadas como “milagrosas” mas nem 

sempre adaptáveis, necessárias ou até recomendáveis, no que diz respeito às realidades das 

comunidades, de cada região, país ou área geográfica; 

 

- No último tema, releva-se a identificação dos recursos humanos, financeiros e materiais, na 

procura de economias de escala, mitigação dos riscos, análise de custos, bem como benefícios, 

em resultado do financiamento cada vez mais escasso e da qualidade de prestação dos 

serviços de saúde que será cada vez mais exigente.    

 

Ao longo do período temporal do presente estudo, temos acompanhado o trabalho da Comissão 

para Informatização Clínica (CIC) que sucedeu à Comissão Nacional do Registo de Saúde Eletrónico 

que desde o final de 2011 assumiu o comando da estratégia na área da informatização clínica do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), em harmonia com as diretrizes do Ministério da Saúde. 

 

Um dos principais desafios desta comissão será precisamente a questão da interoperabilidade, 

nomeadamente, promover a prossecução de definições de interoperabilidade semântica, 

promover o processo de informatização clínica efetiva nas organizações de saúde e atuar como 

mecanismo de balanceamento entre soluções e aplicações locais e aquelas que o Ministério da 

Saúde desenvolve para o controlo de um conjunto de programas e projetos transversais. 

 

O responsável pela CIC, num dado momento, reconheceu que a interoperabilidade é um problema 

sério no setor da saúde mundial e não o é apenas em Portugal. A falta de interoperabilidade gerou 

nos últimos anos investimentos em middleware (software intermédio) e em processos 
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intermédios elevados. Tem sido referido publicamente que esta falta de integração é “desejada e 

indesejada pela indústria, parte da qual, faz da sua falta um negócio”.  

 

A nível internacional, os esforços de integração também estão a ser geridos. Portugal, como os 

restantes países da União Europeia (EU), está a trabalhar em iniciativas europeias, como a e-

Health Governance Initiative, o projeto epSOS e mais recentemente a e-Health Network, no 

sentido de encontrar soluções para as questões de interoperabilidade semântica e técnica. 

 

Sem nunca nos ter sido dada a possibilidade de ter acesso a documentos ou a resumos do avanço 

destes projetos (apesar de solicitados), estamos absolutamente certos da atualidade e importância 

que o presente documento poderá ter com as recomendações que lhe estão associadas.  

 

Ao longo do desenvolvimento do estudo, identificam-se certas frases a “negrito”, as quais 

constituem chamadas de atenção de acordo com a temática/conteúdo. As siglas constam no Índice 

Abreviaturas. As palavras em itálico correspondem a conceitos definidos internacionalmente e/ou 

que constam no vocabulário diário dos profissionais envolvidos com breve explicação no Glossário. 
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1. FASE INICIAL / ÂMBITO 

A importância da “Interoperabilidade na Saúde” tem as suas raízes na sua própria definição. A 

Wikipedia define interoperabilidade como “a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem 

informação e utilizarem a informação que foi trocada”. 

 

Talvez seja importante adotar como válido que Interoperabilidade é a capacidade de um 

sistema (informatizado ou não) de se comunicar de forma transparente (ou o mais próximo 

disso) com outro sistema (semelhante ou não).  

 

Como visão global e no âmbito das TICE, baseando-nos no raciocínio que a AMA produziu e 

publicou como procedimentos e iniciativas que se mostram transversais entre diferentes 

áreas da Administração Pública, a interoperabilidade pode ser definida como “a capacidade de 

múltiplos sistemas trocarem e reutilizarem informação sem custo de adaptação, preservando 

o seu significado”. 

 

Neste contexto, a interoperabilidade de uma forma geral, pode ser classificada a vários níveis: 

 

 Interoperabilidade Técnica: procura desenvolver padrões de comunicação, transporte, 

armazenamento e representação de informações, através do envolvimento de um 

conjunto de organizações públicas e privadas. Compete a equipas técnicas altamente 

especializadas facilitar aos utilizadores a convergência de padrões, permitindo a 

capacidade de sistemas e dispositivos, trocarem dados com fiabilidade e sem custos 

acrescidos, em benefício da comunidade; 

 

 Interoperabilidade Semântica: capacidade de entender, validar e manter o significado 

da informação em circulação de diferentes origens, obtida pela classificação e 

utilização controlada de terminologias, ontologias, taxionomias e esquemas de dados, 

através de ferramentas comuns de representação da informação; 

 

 Interoperabilidade Política: a forma e o conteúdo com que as informações são 

disponibilizadas, sendo a decisão de torná-las disponíveis fundamentais a qualquer 

organização (quer para as equipas envolvidas, quer para os utilizadores em geral). As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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políticas públicas devem assegurar a resolução de problemas de exclusão digital, 

democratização de acessos e formação adequada - presencial e à distância.  

 

A falta de “Interoperabilidade Política” entre as pessoas encontra-se relacionada com a 

falta de compreensão e de entendimento sobre as necessidades num dado momento. 

Um exemplo deste fenómeno é a resistência de alguns dirigentes ou mesmo da área 

governamental, em adotar iniciativas de acesso livre ao conhecimento em saúde;  

 

 Interoperabilidade Europeia: sendo a União Europeia um manancial de informação que 

é escrita todos os dias e uma grande parte dela, um conjunto de decisões tomadas 

pelos Estados Membros, verifica-se que não existe compromisso com estas fontes de 

informação e não há controlo da sua execução. Na área da saúde esta problemática é 

ainda maior, uma vez que os fóruns de discussão, comunidades de prática e outros 

grupos de interesse, trabalham e desenvolvem boas práticas, sem alinhamento com as 

ordens profissionais e corporativas do setor, fundamentais para a execução; 

 

 Interoperabilidade Legal: como sequência da integração e da legislação europeia, 

existem a este nível exigências e implicações legais por vezes desconhecidas, de modo 

a tornar livremente disponíveis os dados e a informação a quem dela necessita, 

interpretar as realidades nacionais e diferenças linguísticas, normas e padrões; 

 

 Interoperabilidade Organizativa: capacidade de cooperação entre organizações, obtida 

pela compatibilização de processos, canais, motivação e outros elementos que facilitam 

a obtenção de fins comuns. 

 

Para um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que trabalhe com 

padrões abertos2 e standards. Seja um portal, um sistema de saúde ou ainda um sistema de 

partilha de serviços eletrónicos, caminha-se cada vez mais para a criação de padrões 

internacionais. 

                                            
2 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012 de 8 de novembro, criou o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID) e define 
as especificações técnicas e formatos digitais a adotar pela Administração Pública, nos termos previstos na Lei n.º 36/2011, de 21 de junho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B5es_abertos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Padr%C3%B5es_para_sistemas&action=edit&redlink=1
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Figura 3 | Portal da AMA 

 

A prestação de serviços de saúde exige que a colaboração entre diversos stakeholders (partes 

interessadas) seja possível no contexto de processos organizacionais distribuídos e 

complexos, na qual a informação constitui um elemento essencial para a tomada de decisão.  

 

Para que seja possível a comunicação entre estas partes interessadas – Pessoas, Processos e 

TICE – tendo presente os níveis anteriores, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos: 

 

- De natureza técnica e sintática, que asseguram a ligação física entre os intervenientes e o 

envio, receção e armazenamento dos dados. 

 

- De natureza semântica e política que determinam o significado comum que é atribuído às 

mensagens pelo emissor e pelo recetor, seja ele um equipamento informático, um processo 

clínico ou uma pessoa, uma vez que grande parte da população é (i)letrada em determinado 

tipo de contextos, bem como informação que é fornecida sobre a sua própria saúde. 

 

- Determinados pela via legal e pelos processos organizacionais onde a informação irá ser 

utilizada, quer sejam computadores que permitem automatizar as atividades, processos que 

melhoram a qualidade dos serviços prestados ou as pessoas que intervêm como decisores 

junto dos repositórios de competências que podem ser partilhados. 

 

Os webservices e os protocolos que estão associados à Internet, como o HTTP e SOAP, 

asseguram a interoperabilidade entre aplicações informáticas distribuídas. Normas que 
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endereçam requisitos de interoperabilidade de natureza sintática são, por exemplo, o XML, o 

SQL, ou ainda o PDF, o ODF ou o OpenXML. 

 

A Europa não tira ainda partido de todas as vantagens da interoperabilidade. As lacunas no 

estabelecimento de normas, nos contratos públicos e na coordenação entre as autoridades 

públicas impedem os serviços e aparelhos digitais utilizados pelos europeus de funcionarem 

em conjunto tão bem como deveriam.  

 

Uma anunciada agenda digital apenas pode arrancar se as suas diferentes componentes e 

aplicações forem interoperáveis e baseadas em normas e em plataformas abertas.  

 

Em Portugal têm sido realizados investimentos significativos na aquisição de sistemas e tecnologias 

de informação pelas diversas unidades do sistema de saúde, quer públicas quer privadas.  

 

E a tendência é para um aumento crescente na despesa em saúde, como resultado de novas 

terapias, modelos de prestação de cuidados, prescrições inovadoras ou ainda opções de 

escolha por parte do cidadão / utente. 

 

Alguns estudos elaborados concluem que os processos, informação e sistemas atuais são 

tendencialmente complexos, não uniformizados e redundantes, sem que exista um eixo 

orientador comum e partilhado entre as diversas entidades da saúde quanto às opções a seguir.   

 

A ACSS até há pouco tempo procurou intervir neste domínio, promovendo a centralização dos 

sistemas e/ou a sua normalização (semântica e técnica), como sejam a implementação do 

Registo Nacional de Utentes e a certificação de módulos “privados” de prescrição eletrónica de 

medicamentos, interoperáveis com a Base de Dados Nacional de Prescrições Eletrónicas. 

 

Atualmente, por força do Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de novembro, a adoção de um 

modelo e de uma política de serviços partilhados na área da saúde, tendo em vista a promoção 

de eficiência e eficácia em organizações do setor público, atribui à SPMS – Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) competências no domínio das TICE, 

implicando, em consequência, a alteração de atribuições que eram da ACSS.   
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Deste modo, a entidade SPMS por força do disposto no citado diploma legal, passou a ser a 

entidade responsável pelo desenvolvimento, manutenção e operação de vários sistemas 

integrados de informação na área do setor da saúde, procurando-se obter um elevado nível de 

poupança, criação de sinergias, aumentando-se a produtividade, com benefícios ao nível da 

qualidade dos serviços prestados e da informação de gestão produzida. 

 

 

Figura 4 | Portal da SPMS 

 

É neste contexto que a interoperabilidade das TICE constitui um fator decisivo para se 

alcançarem os benefícios de natureza operacional, clínica e financeira, que resultam da 

partilha de informação entre os diversos stakeholders do sistema de saúde, designadamente 

os cidadãos, os utentes e os profissionais que nele estão inseridos. 

 

Por melhor boa vontade e legislação que se produza nacional ou internacionalmente, a 

verdade é que normas, regras ou mesmo disciplina legislativa não chegam para se construir 

uma sociedade verdadeiramente digital. É necessária uma interoperabilidade efetiva entre os 

produtos e serviços informáticos, ações concretas e modelos de negócio testados e aplicados.  

 

A Internet é o melhor exemplo do poder da interoperabilidade técnica. A sua arquitetura 

aberta ofereceu a milhões de pessoas em todo mundo a possibilidade de utilizarem aparelhos 

e aplicações interoperáveis. No entanto, para que possam ser colhidos todos os benefícios da 

implantação das TICE, a interoperabilidade entre tecnologia, aplicações, repositórios de 

dados, serviços e redes devem ser melhorados. 
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O quadro europeu para o estabelecimento de normas deve acompanhar a evolução rápida dos 

mercados da tecnologia, dado que as normas são vitais para a interoperabilidade.  

 

 

 

Figura 5 | Domínios de Acreditação e Referenciais Normativos 

 

A Comissão Europeia (CE) procura prosseguir a revisão da política de normalização europeia, 

dando seguimento ao seu Livro Branco “Modernização da Normalização das TICE na UE” e à 

consulta pública correspondente.  

 

Tendo em conta o surgimento e a importância crescente de normas TICE desenvolvidas por 

certos fóruns e consórcios mundiais, um dos objetivos capitais é permitir a sua utilização na 

legislação e nos contratos públicos. 

 

De modo a promover uma melhor utilização das normas, as autoridades públicas devem 

utilizar da melhor maneira toda a gama de normas relevantes ao adquirirem hardware, 

software e serviços informáticos, por exemplo, escolhendo normas que possam ser aplicadas 

por todos os fornecedores interessados, permitindo uma maior concorrência e reduzindo o 

risco de ficarem cativas de um só fornecedor. 
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Com vista a melhorar a interoperabilidade através de uma melhor coordenação, uma ação 

fundamental para promover a interoperabilidade entre as administrações públicas será a adoção 

pela CE de uma estratégia europeia ambiciosa para a interoperabilidade e do Quadro Europeu da 

Interoperabilidade a elaborar no âmbito do programa ISA Interoperability Solutions for European 

Public Administrations. 

 

 

 

 

Figura 6 | Portal do Programa ISA 

 

Normas que endereçam requisitos de interoperabilidade na saúde são, por exemplo, a ISO 

18308, a EN 13606, e as diversas normas designadas genericamente por HL7. No domínio das 

terminologias, a normalização faz-se em torno do ICD – 10, SNOMED, ICPC, CIPE, entre outras.  

 

No domínio da segurança são consideradas as normas ISO 17999 e ISO 27000. 

 

Alguns estudos propõem uma plataforma de interoperabilidade baseada numa arquitetura 

SOA (orientada a serviços), adaptada ao modelo organizativo e de relacionamento existente 

no setor. É o caso da AMA que sugere o SOA como arquitetura de integração, de modo a 

potenciar a utilização da capacidade de modelação de processos de negócio nos sistemas de 

integração, definindo-se deste modo, um conjunto de melhores práticas neste âmbito. 
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Este tipo de plataforma orientada a serviços deverá focar-se no utente e promover a 

segurança nos acessos e dados, privacidade, reutilização de sistemas e serviços existentes, 

acessibilidade e a aderência aos standards de mercado. 

 

Todavia, a intenção deste documento desde o primeiro momento foi a de propor uma robusta, 

completa e consistente visão global da “Interoperabilidade na Saúde”, descrevendo possíveis 

soluções e apresentando uma coerente base factual para a tomada de decisões.  

 

Baseia-se nos requisitos das partes interessadas e geradoras de consenso (incluindo a opinião 

de peritos) em torno de uma visão completa do modelo de trabalho necessário para atender 

um primeiro objetivo comum: cuidados de saúde sustentáveis. Seguidamente partilhar dados, 

informação e conhecimento para melhorar a prestação de cuidados de saúde.  

 

Complementarmente, procura reunir visões, conceitos, princípios e resultados de iniciativas 

de colaboração nacional e de instâncias internacionais, nomeadamente, da UE. Propõe-se 

fornecer uma descrição composta de alto nível sobre os principais elementos que precisam 

ser tratados de modo a cumprir uma visão e apresentar um conjunto inicial de 

recomendações. Sobre esta abordagem, há que promover uma Diretiva de Interoperabilidade 

entre hospitais, regiões e países.  

 

O diagnóstico realizado com uma análise associada que se procura evidenciar deve ser 

suficiente para suportar o planeamento do estudo e decisões relevantes da iniciativa com uma 

proposta de governação a um nível estratégico.  

 

No entanto, este documento não é um documento político nem uma receita para tudo o que diga 

respeito à “Interoperabilidade na Saúde”. Também não é um documento vinculativo. Sugere no 

final de cada tema um conjunto de orientações de acordo com o levantamento realizado.  

 

Espera-se que o estudo forneça uma base factual necessária para suportar o planeamento das 

atividades operacionais que se entendam fazer evoluir na tomada de decisão, face às 

prioridades estratégicas definidas para uma governação mais eficiente do Estado.   
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Após uma longa análise, decidiu-se que as orientações que o estudo promove no final do 

documento, devem formar o ponto de partida para uma verdadeira iteração no longo 

processo de mapeamento de dados, informação e geração de conhecimento.  

 

A atualização futura do documento, uma maior aposta orientada a uma Gestão por Processos, 

com detalhe das atividades a produzir, deverão ser iniciativas de uma boa governação.  

 

Pretende-se com esta primeira parte, fornecer uma breve introdução ao processo de 

desenvolvimento do conceito interoperabilidade como um ativo da saúde, sugerindo-se futuros 

estudos orientados a e-Health no espaço europeu, quer em termos de impactos quer a nível de 

tendências. Importa concretizar um roteiro vinculativo e não consultivo como tem acontecido até 

agora, colocando a interoperabilidade no centro da discussão das políticas da UE. 

 

 

 

Figura 7 | Portal da Comissão Europeia de Saúde 

 

A necessidade de estudar soluções em termos de “Interoperabilidade na Saúde”, procura 

descrever um futuro, com base numa visão partilhada de todas as partes interessadas, fornecendo 

uma estrutura de informação que permita fazer acontecer o futuro. 

 

As organizações sofrem influência e influenciam diversos agentes e partes interessadas que 

compõem o ambiente onde estão inseridas. Cada vez mais os gestores e os decisores políticos 

sentem necessidade de entender quais são essas forças de influência e como podem interagir com 

esses diferentes elementos organizacionais, conhecidos na literatura como SH. 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

24 de 167 
 

O primeiro registo é analisar os SH num ambiente específico da saúde, num contexto 

institucional onde a saúde está inserida, refletida e avaliada a influência que os atores têm 

sobre as organizações e como eles podem interferir no meio em que a mesma se encontra.  

 

Um bom desempenho organizacional depende da interação com as partes interessadas, em 

função das expectativas que manifestam e dos interesses que possuem face às atividades que 

cada organização oferece e procura servir.   

 

Deve acima de tudo estimular mudanças inovadoras, beneficiar os doentes e os cidadãos, ser 

viável para a indústria e profissionais de saúde. As necessidades de hoje na área da saúde são 

demasiado exigentes para os países ou regiões que estão a tentar cumprir a melhor oferta 

possível dentro de custos controlados. 

  

Hoje, o quadro geral é que cada país ou região, separadamente, tenta resolver os mesmos 

problemas. Além disso, cada país ou região, organização ou divisão de qualquer organização, 

não tem os recursos e capacidades necessárias para, isoladamente, impulsionar a inovação.  

 

Assim sendo, todos seriam beneficiários se existisse um esforço conjunto nesse sentido. Numa 

aproximação a um modelo estratégico propomos um período mínimo de 5 anos para analisar 

e diagnosticar o ambiente envolvente que caracteriza Portugal no domínio da saúde.  

 

O quadro seguinte permite-nos classificar os SH em relação ao poder que detém e a extensão a 

que é provável mostrarem interesse, nas estratégias das organizações e/ou nos objetivos que 

nos propomos apresentar para um futuro programa/projeto “Interoperabilidade na Saúde”. 
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ANÁLISE DE 
STAKEHOLDERS 

Expectativas dos SH em 
relação à 

Interoperabilidade 

Oferta atual da 
Interoperabilidade 

Expectativas da 
Interoperabilidade em 

relação aos SH 

Oferta atual dos SH 

 
INTERNOS 

 

Governo Cumprimento integral da 
estratégia nacional, 
objetivos definidos e boa 
governação com os acordos 
já assumidos.  

Desconhecimento 
genérico e resistência à 
mudança e inovação. 
Ausência de regras claras 
e modelos. 

Empowerment, com a criação 
de motivação, autonomia, 
liderança e desenvolvimento 
com os profissionais de 
saúde. 

Ausência de estudos, 
projetos e estudos de 
caso a nível das 
competências 
necessárias. 

Ministério da 
Saúde 

Implementação do RSE, 
ultrapassando os desafios 
tecnológicos. Mudanças 
culturais e organizacionais 
(CIC). 

Complexidade e ausência 
de processos. No domínio 
dos dados, previsão de 
várias fases 
implementação. 

Garantir a fidedignidade e 
fiabilidade da informação. 
Implementar a partilha de 
ferramentas e aplicações 
informáticas existentes. 

Garantir redes e 
comunicações mais 
rápidas e seguras. 
Reforçar atividades de 
informação. 

SPMS, E.P.E. Partilha conhecimentos, 
atividades prestação de 
serviços nas áreas dos 
sistemas e TICE. Criação de 
Gestão por Processos. 

Serviços partilhados 
específicos na área da 
saúde para compras, 
logística, financeiros, rec. 
humanos e TICE. 

Promoção, definição e 
utilização de normas, 
metodologias, requisitos que 
garantam a conexão dos SI 
entre si e outros. 

Exclusividade de 
serviços partilhados 
sem prejuízo da 
ligação, apoio, outras 
entidades (AMA). 

ACSS Gestão rec. financeiros, 
humanos, instalações, 
equipamentos do SNS, 
planeamento em saúde, em 
articulação com ARS. 

Modelos contratação de 
serviços, projetos e obras 
para o SNS.  
Procedim. a seguir por 
ent. tuteladas pelo MS. 

Coordenar atividades para a 
gestão rede instalações e 
equipamentos de saúde, 
normas, metodologias e req. 
no território nacional. 

Controlo da gestão e 
histórico da prática. 
Implementação de 
modelos gestão risco 
económ.-financeiro. 

ARS Executar a política nacional 
saúde, visando o seu 
ordenamento racional e a 
otimização de recursos em 
parceria. 

Elaborar consonância 
com as orientações 
definidas a nível nacional 
a carta de instal. e 
equipamentos. 

Celebrar, acompanhar e 
proceder à rev, contratos no 
âmbito das parcerias público-
privadas, de acordo com a 
ACSS. 

Emitir pareceres s/ 
planos diretores de 
unidades de saúde, 
criação, modificação e 
fusão de serviços. 

ERS Supervisão da atividade e 
funcionamento dos 
estabelecimentos 
prestadores de cuidados de 
saúde. 

Legalidade e 
transparência das 
relações económicas 
entre os diversos 
operadores entidades. 

Garantia dos direitos 
relativos ao acesso aos 
cuidados de saúde e demais 
direitos utentes. 

Cumprimento dos 
requisitos de exercício 
atividade e de 
funcionamento. 

IGAS Auditar, inspecionar, 
fiscalizar e desenvolver a 
ação disciplinar no sector 
da saúde. 

Cumprimento das 
disposições legais e 
regulamentares e das 
orientações aplicáveis. 

Colaborar com organism. 
nacionais e internacionais em 
matérias e atribuições das 
inspeções-gerais. 

Realizar ações de 
prevenção e deteção de 
situações de corrupção 
e fraude. 

DGS Definir as condições 
técnicas para adequada 
prestação de cuidados de 
saúde. 

Planear e programar a 
política nacional para a 
qualidade no sistema de 
saúde. 

Assegurar a elaboração 
e execução do PNS e a 
coordenação das relações 
internacionais do MS. 

Monitorizar controlo 
através BD central e os 
apoios financeiros do 
Estado na saúde. 

INFARMED Regular e supervisionar 
setores medicamentos de 
uso humano e dos produtos 
de saúde. 

Medicamentos e 
produtos de saúde de 
qualidade, eficazes e 
seguros à população. 

Assegurar adequada 
integração e participação no 
âmbito dos sistemas 
existentes na U. Europeia. 

Desenvolver ativ. de 
coop. nac. e intern. de 
natureza bilateral ou 
multilateral. 

Outros Ministérios 
e Organismos 

Cooperação, colaboração e 
intercâmbio. 

Protocolos de 
colaboração e relação 
(boa) interministerial. 

Alinhamento estratégico 
entre as diferentes áreas de 
negócio. 

Ausência de canais e 
plataformas de 
colaboração. 

Rede Hospitalar, 
Ent. Públicas, 
Privadas, Miserc. e 
Setor Social 

Maior exploração de 
recursos, bases de dados 
colaboração e partilha de 
conhecimento. 

Ausência de políticas e 
ligações intra e inter 
serviços, custos fixos 
elevados na produção. 

Definição de planos 
estratégicos internos 
alinhados com outros 
parceiros em coopetição.  

Ausência processos, 
canais e plataformas 
colaborativas com vista 
redução custos. 

Conselhos de 
Administração e 
Gestão de Topo 

Cumprimento da estratégia 
e dos objetivos definidos. 

Resistência à mudança 
Dific. no cumprimento 
dos objetivos fixados. 

Gestão por Processos. 
Recursos adequados e 
estabilidade das equipas. 

Recursos, meios e 
orientações aos con.-
programa em vigor. 

Profissionais de 
Saúde (Médicos, 
Enfermeiros, 
outros técnicos) 

Boas condições, ambiente 
de trabalho, recursos 
adequados, cumprimento 
normas. 

Resistência mudança. 
Falta de colaboração 
entre equipas e ausência 
referenciais. 

Desempenho competente, 
elevados níveis na prestação 
de cuidados de saúde, ética 
profissional. 

Desempenho e 
atingimento de 
objetivos, tendência 
para melhorar. 

Outros 
Profissionais 

Boas condições, ambiente 
de trabalho e 
reconhecimento. 

Desconhecimento dos 
contributos e projetos 
entre profissionais. 

Atendimento correto, 
profissionalismo, 
desempenho competente. 

Atendimento e 
desempenho razoáveis. 
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ANÁLISE DE 

STAKEHOLDERS 
Expectativas dos SH em 

relação à 
Interoperabilidade 

Oferta atual da 
Interoperabilidade 

Expectativas da 
Interoperabilidade em 

relação aos SH 

Oferta atual dos SH 

 
EXTERNOS 

 

Doentes, Cidadãos 
Utentes, População 
Geral 

Capacidade de resposta, 
competência, segurança, 
ética e disponibilidade. 

Respostas razoáveis, 
competência moderada, 
informação deficitária e 
demorada. 

Cumprimento das regras e 
responsabilidade, aumento da 
literacia sobre saúde. 

Incumprimento de 
algumas regras, casos 
pontuais de falta de 
responsabilidade. 

Fornecedores, 
Empresas e 
Parceiros Sociais 

Celeridade pagamentos, 
continuidade na relação, 
preferência e boa 
divulgação dos projetos. 

Acordos, protocolos de 
colaboração e razoável 
relação institucional. 
Demora nas respostas. 

Fornecimento atempado 
respeitando bens/serviços 
adjudicados e respetivos 
níveis de serviço (SLA’s). 

Incumprimento dos 
prazos de entrega e dos 
níveis serviço. 
Desresponsabilização. 

Universidades, 
Ent. Académicas e 
Investigação 

Coopetição, colaboração em 
investigação e intercâmbio 
de boas práticas em saúde. 

Ausência de acordos que 
permitam gerar ganhos 
efetivos em atividades na 
saúde. 

Maior coopetição entre 
profissionais, colaboração e 
intercâmbios entre público e 
privado. 

Alguns protocolos de 
colaboração, docência e 
normal relação 
institucional. 

Comunicação 
Social, Ordens, 
Grupos Pressão, 
Opinion Makers 

Disponibilização de 
informação pertinente e 
passível de ser veiculada 
para o público. 

Bom relacionamento com 
meios existentes, 
divulgação filtrada da 
informação necessária. 

Cuidado na informação 
divulgada e transmissão 
fidedigna da mesma. 
Orientações claras. 

Exagero informação 
divulgada, relevando os 
aspetos negativos da 
mesma. 

Entidades 
Externas, OCDE, 
(Troika), Outros  

Cumprimento normas, 
legislação, colaboração, 
respostas simples e 
cumprimento de prazos. 

Tentativas adaptação das 
orientações 
internacionais, 
financiamento escasso. 

Coerência e orientações 
claras, responsabilidade, 
cooperação, agilidade e 
menor burocracia. 

Boas orientações mas 
excesso de burocracia. 
Lentidão nas decisões. 

 

Quadro 1 – Análise de Stakeholders 

 
Desta análise, resulta um conjunto de poderes que é do maior interesse caracterizar de outra 

perspetiva uma vez que o sucesso estratégico de um projeto com esta dimensão está, salvo 

melhor opinião, em conseguir maximizar a perceção do valor dos resultados obtidos. 

 

A matriz de análise dos SH apresentada no quadro seguinte, pretende avaliar e refinar os 

graus de interesse e as motivações, face aos objetivos singulares de cada entidade, numa 

palavra, as suas expectativas face à saúde com o desígnio de antever soluções, potenciando-se 

parcerias estratégicas que superem as eventuais conflitualidades entre os diversos SH. 

 

Este quadro permite-nos classificar os SH em relação ao poder que detêm e a extensão 

progressiva do mesmo, a que é provável mostrarem interesse e eventual desejo de participar 

na estratégia futura e/ou nos objetivos a cumprir, num programa/projeto a definir. 

 

O presente estudo, teve em linha de conta um levantamento (não exaustivo) das relações com 

dirigentes e organizações na área da saúde, determinando-se alguns critérios que os SH 

utilizam para avaliar a interoperabilidade, bem como, do interesse e do poder que exercem. 
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MATRIZ SH 

INTEROPERABILIDADE NA SAÚDE 
INTERESSE DOS SH 

 
Baixo 

 
Alto 

P
O

D
E

R
 D

O
S

 S
H

 

Pouco 

A 
Ordens 

Grupos de Pressão 
Opinion Makers 

Outros 
 

B 
Doentes, Cidadãos, 

Utentes, População Geral 
Fornecedores, Empresas 

Parceiros Sociais 
 
 

 Esforço Mínimo 
 

Manter Informado 
 

Muito 

C 
Outros Ministérios e Organismos 

Profissionais de Saúde 
(Médicos, Enfermeiros, Técnicos) 

Outros Profissionais 
Comunicação Social 

Universidades 
Entidades Académicas 

Investigação 
Entidades Externas 

OCDE 
(Troika) 

 

D 
Governo 

Ministério da Saúde 
SPMS, E.P.E. 

ACSS 
ARS 

ERS, IGAS, DGS, INFARMED 
Rede Hospitalar 

Entidades Públicas, Privadas 
Misericórdias e Setor Social 
Conselhos de Administração 

Gestão de Topo 
 

Manter Satisfeito 
 

Gerir em Proximidade 

 

Quadro 2 – Matriz de Stakeholders 

 

De acordo com a análise da matriz acima apresentada retiram-se as seguintes considerações: 

Quadrante A - Interesse e poder baixos: trata-se de um tipo de SH que exige um esforço 

menor, no entanto, importa não descurar a sua importância e gerir as relações estratégicas 

com estas partes interessadas numa evolução contínua dos vários tipos de interoperabilidade. 

 

Quadrante B - Interesse elevado e poder reduzido: salientam-se aqui os SH com pouco poder 

mas que têm impacto e capacidade de influência nas questões ligadas à interoperabilidade.  

No caso dos doentes, cidadãos, utentes (população em geral), estes são a razão de ser e o 

propósito do próprio programa/projeto a definir futuramente. 
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Num contexto de interoperabilidade geral existe uma preocupação por parte dos governos em 

manter e reforçar a aposta nos serviços públicos dando resposta em tempo e com qualidade. 

Quanto aos fornecedores, empresas e parceiros sociais, devem ser assegurados níveis de 

serviço e de informação elevados, de modo a manter satisfeitos os seus interesses, reforçar os 

contactos e acordos já estabelecidos, responder às solicitações por vezes distintas, de forma a 

proporcionar diálogo, reforçar e estabelecer novas formas de colaboração. 

 

Quadrante C - Interesse baixo e poder elevado: estes são os SH que podem e influenciam as 

decisões sobre interoperabilidade, determinantemente, embora de formas diferentes quer 

através de restrições orçamentais, planeamento e prestação de contas, quer seja pela ausência 

ou desinteresse na colaboração em projetos orientados a processos, ou ainda, pela influência 

da comunicação social sobre a imagem de novos instrumentos de gestão, nem sempre bem 

explicados ou comunicados interna e externamente. 

 

Os Profissionais de saúde são intervenientes fundamentais na gestão da mudança necessária. 

Podemos legitimar-lhes um envolvimento muito relevante, assumindo por exemplo, o papel 

de “Ativos da Saúde”. O contexto onde estão inseridos é de tal ordem importante que às 

necessidades políticas que devem orientar as considerações das possíveis soluções, juntemos 

a procura de respostas como um elemento facilitador para apoiar as mudanças, passagem de 

fronteiras profissionais, culturais, organizacionais e técnicas.  

 

A centralização no doente é um ponto comum na prestação dos cuidados de saúde destes 

profissionais e das organizações que os representam, sendo certo que o processo de 

interoperabilidade é transversal a todos os elementos relacionados com decisões.     

 

As Universidades, academias e outras entidades de investigação têm sido chamadas a 

participar com projetos-piloto colaborativos, envolvendo a indústria e as autoridades 

nacionais de saúde, uma abordagem que se procura desenvolver com estudos de caso, 

produção científica, prioridades comuns, procurando-se resolver todas as facetas e desafios 

de interoperabilidade num ambiente multinacional e interdisciplinar. 
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Uma palavra especial para as entidades externas, OCDE e para a Troika3. Hoje, o quadro geral 

é que cada país ou região, separadamente, tenta resolver os mesmos problemas. É importante 

assegurar a satisfação destes intervenientes na procura de soluções baseadas numa visão 

partilhada, fornecendo uma estrutura de informação que permita antecipar o futuro.  

 

Figura 8 | OCDE Health Data 2012, publicado em junho de 2012 

 
As necessidades de hoje na saúde são demasiado exigentes para os países ou regiões que 

estão a tentar cumprir a melhor oferta possível dentro de custos controlados.  

 

Quadrante D - Interesse e poder altos: destaca-se naturalmente o Governo, uma vez que por si 

só não tem os recursos e capacidades necessárias para, isoladamente, impulsionar a inovação.  

 

O estudo “Interoperabilidade na Saúde” incorpora os resultados de diversas reuniões 

realizadas ao longo de meses, em colaboração permanente com projetos colaborativos de 

iniciativa associativa, académica, empresarial, seja de foro público ou privado. 

 

Estas iniciativas, focadas na boa gestão de recursos e convergência de projetos relacionados 

com interoperabilidade semântica e projetos de normalização, foram organizadas em conexão 

com eventos que foram decorrendo. É pois seguro afirmar que, em Portugal, a “Interoperabilidade 

                                            
3 Troika ou troica  (em russo: тройка) é a palavra russa que designa um comitê de três membros. A origem do termo vem da "troika" que em 
russo significa um carro conduzido por três cavalos alinhados lado a lado, ou mais frequentemente, um trenó puxado por cavalos. Em política, 
a palavra troika designa uma aliança de três personagens do mesmo nível e poder que se reúnem num esforço único para a gestão de uma 
entidade ou para completar uma missão, como o triunvirato histórico de Roma. No contexto deste Estudo, a troika é formada por três 
elementos, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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na Saúde” é abordada no âmbito conceptual, por recomendação da Comissão Europeia, para 

interoperar os diversos sistemas de registo de saúde eletrónicos existentes. 

 

Vários governos europeus têm fundamentado que a “Interoperabilidade na Saúde” desses 

sistemas de saúde eletrónicos é definida como a capacidade de dois ou mais sistemas de 

registos de saúde eletrónicos trocarem dados interpretáveis, entre computadores e humanos, 

partilhando informações e conhecimento.  

 

Todavia, não basta ao Governo Português legislar e tomar a iniciativa de melhorar a 

governação e a interoperabilidade de sistemas existentes e futuros. Envolver todos os SH 

listados neste quadrante (sem menosprezar outros) é imperativo e absolutamente crítico.  

 

A realidade diz-nos que regras bem definidas, incluindo regulamentos e orientações políticas, 

processos e comportamentos que afetam a maneira como os poderes são exercidos a nível 

nacional, europeu e mundial, podem garantir serviços prestados a um nível muito elevado, 

utilizando-se as TICE como suporte integrado para benefício de qualquer cidadão.  

 

A identificação, autenticação e autorização de serviços eletrónicos, a telemonitorização, o 

acesso aos registos de saúde eletrónicos, o e-Prescribing, a dispensa e o reembolso de 

comparticipação de medicamentos, são exemplos de tais serviços. Mas existem muitas 

resistências e receios que importa entender e gerir em proximidade.  

 

A noção comum de identidade pessoal é uma pessoa, nome, personalidade, corpo físico e 

história, incluindo esses atributos pessoais como endereço, entre outros, de uma pessoa 

individual. Nem todos os países têm a prática portuguesa de um sistema nacional para 

identificação através de um número. E aqui podem existir problemas adicionais. 

 

O controlo das informações é pois uma estrutura de tais políticas e procedimentos para a 

informação de saúde pessoal de qualquer indivíduo, cuja manipulação deve ser feita de forma 

confidencial, segura e precisa por um profissional adequado, em que a ética e as normas de 

qualidade que um serviço de saúde moderno deve assegurar.  

 

As preocupações dos “Ativos da Saúde” são acima de tudo, o de manter, obter, gravar, usar e 

partilhar tais informações para suporte a uma decisão mais apoiada, técnica e cientificamente 
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comprovada, permitindo aos seus utilizadores trocar, entender e agir de forma rápida e 

segura, conhecimento relacionado com saúde de forma interpretada por todos de igual modo.    

 

Atualmente, cerca de 80% dos orçamentos nacionais de saúde são gastos em gestão e 

acompanhamento de doenças crónicas. Para lidar com estes custos que não param de crescer, 

todos os SH devem reduzir os pontos fracos das suas atividades e que mais os afetam. 

Da análise e cruzamento das expectativas dos SH face ao contexto e deste perante os SH, todos 

devem ser parceiros institucionais, quer seja na prestação de cuidados de saúde, quer seja na 

implementação de sistemas seguros. Quanto mais complexo o modelo, mais fragmentada será 

a prestação dos serviços de saúde, influenciando decisões futuras, qualidade e custos.  

 

 

 

Quadro 3 – Principais Stakeholders4 no setor da saúde em Portugal 

 

O diagnóstico realizado com uma análise associada que se procura evidenciar talvez devesse 

ser suficiente para suportar o início de algumas considerações para enriquecer o estudo que 

tem como base, uma proposta de governação a um nível estratégico, anteriormente assumida. 

                                            
4 De acordo com documento apresentado publicamente pela Deloitte intitulado “Saúde em análise: Uma visão para o futuro”, fevereiro 2011 
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A definição de um planeamento estratégico e de governação eficaz, associado a uma Gestão 

por Processos, ficaria no entanto muito redutora se não fosse complementarmente estudada 

uma identificação das ameaças e das oportunidades que do ponto de vista externo podem 

afetar o desenvolvimento com sucesso da “Interoperabilidade na Saúde” em Portugal.  

 

Do mesmo modo do ponto de vista interno, agrupando e envolvendo todos os SH, a análise 

dos constrangimentos e potencialidades é crucial para o desenvolvimento de uma estratégia 

eficaz. Daí ser necessário identificar também os pontos fracos e os pontos fortes. 

  

Esta abordagem assenta no diagnóstico destes aspetos com recurso a um instrumento de 

gestão conhecido por análise SWOT. Este instrumento facilita a comparação entre os recursos 

e as capacidades internas, as oportunidades e as ameaças externas. A eficácia da proposta de 

governação e do plano estratégico associado, dependem assim do modo como se mobilizam os  

pontos fortes a favor dos SH e de como se minimiza o impacto dos pontos fracos. 

 

 

 

Quadro 4 – Análise SWOT 

 

ANÁLISE SWOT 
 

« Interoperabilidade na Saúde » 
PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 
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Sem embargo de outras interpretações possíveis e aceitáveis, a visualização das potenciais 

interações que uma análise SWOT permite entre os vários domínios que foram analisados de 

uma forma não exaustiva, leva-nos a acreditar que podem ser iniciadas linhas e respostas de 

recomendação que irão potenciar os pontos fortes e as oportunidades, bem como, corrigir ou 

compensar os pontos fracos, minimizando ou contornando as ameaças.    

 

Pela pesquisa feita não há registos precisos sobre a origem deste tipo de análise. No entanto a 

sua utilidade é pertinente. Existe um sábio conselho de Sun Tzu5: “Concentre-se nos pontos 

fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.  

 

Para evitar redundâncias, foi elaborado um pequeno texto analítico relativamente ao Quadro 

4 – Análise SWOT representado na página anterior, evidenciando as interações positivas e 

negativas dali resultantes, com o propósito de traçar desafios estratégicos relevantes. 

 

Na parte que diz respeito à envolvente interna, os pontos fracos e fortes, podem ser 

controlados pelos dirigentes, gestores de topo e equipas das organizações, uma vez que são o 

resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios, articulando-se, criando 

parcerias e reforçando competências (ou não) com outros SH.  

 

Ao contrário do que normalmente acontece, o ponto fraco “Imagem nos Cidadãos” pode ser 

bastante reduzido, uma vez que a imagem que as organizações projetam de si próprias é esbatida 

por falhas na comunicação (interna e externa). Não basta fazer melhor, é preciso que a população, 

os doentes e utentes, o percecionem e o saibam reconhecer também.  

 

A divulgação e publicação dos resultados obtidos serão seguramente uma excelente via para se 

conseguir adesão dos SH e alterar, positiva e complementarmente, os pontos fracos “Resistência à 

Mudança” e “Partilha de Conhecimento”. Os outros pontos fracos identificados, “Planeamento 

Estratégico” e “Custos de Funcionamento” dependem – única e exclusivamente – das 

características e do desempenho que uma futura equipa de peritos vier a desenvolver.   

 

                                            
5 Sun Tzu, “Arte da guerra”, 500 aC 
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Outras causas e obstáculos podem vir a ser encontrados. As resistências individuais, coletivas, 

causas estruturais e conjunturais são fraquezas que estão muitas vezes ligadas ao abandono 

de organizações que se centram em valores focados em atitudes conservadoras das classes. 

 

Uma “Gestão por Processos” transversal a toda a estrutura de SH identificada, permitirá levar 

os profissionais e os grupos de trabalho a procurar entidades internas e externas, apoiando-se 

em equipas de alto desempenho para que a “Interoperabilidade na Saúde” seja um sucesso. 

 

Todos os pontos fortes, sem exceção, reforçam a atitude e o empenho na procura ativa de 

orientações estratégicas que devem ser extraídas de algumas recomendações aqui expressas. 

 

 

 

Figura 9 | Portal da Saúde6 

 

A envolvente externa está fora do controlo da estratégia que vier a ser definida. As ameaças e 

as oportunidades, apesar de não se controlarem, devem ser conhecidas e monitorizadas com 

frequência, de forma a aproveitar as oportunidades, evitando-se o mais possível as ameaças. 

 

O plano estratégico que vier a ser desenvolvido terá de ter em conta alguns pressupostos 

básicos, como por exemplo, avaliar os ganhos em saúde, desburocratizar sistemas e processos 

administrativos, dada a ameaça “Limitações Financeiras”.  

                                            
6 Um projeto que procura reforçar o ponto forte “Imagem de Marca do SNS” com propósitos comunicacionais a toda a população 
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COOPETIÇÃO 

Poder dos 
 Clientes 

 
Elevado número doentes/utentes 

Diferenciação de clientes/cidadãos 

Clientes com maior conhecimento 

Ameaça de Entrada de 
Novos Concorrentes 

 

Proliferação de agentes na Saúde 

Permissividade da legislação 

Constituição de grandes grupos 
económicos com know-how 

Ameaça de Entrada de 
Novos Produtos 

 

Diversidade de atuação mercado 

Custos de produção devido ao co-
financiamento 

Know-how próprio  centrado nas 
multinacionais  e privados 

 

Poder dos 
Fornecedores 

 

Concentração de fornecedores 

Importância  da dimensão e lobby 

Dependência tecnológica 

 

O cruzamento dos pontos fortes com as oportunidades é poderoso. Deixamos como exemplo, 

as oportunidades “Reforço das Parcerias” e “Cultura de Mérito e Resultados” que poderá 

externalizar competências, informatizando processos e circuitos, reduzindo a fraude e o 

desperdício, na busca da inovação do SNS que nos orgulha, apostando eventualmente na 

criação de uma Agência para a Inovação em Saúde. Importa definir prioridades. 

 

A procura da excelência na saúde deve conduzir-nos o caminho para uma interoperabilidade 

consensual em que o alinhamento estratégico com a envolvente externa é fundamental.  

 

A “Interoperabilidade na Saúde” é um desafio enorme. Na atual conjuntura, a principal forma 

de atingir níveis de eficiência e eficácia é, adaptando a realidade de hoje, onde se repetem os 

diagnósticos e raramente se chegam a consensos, optar por conhecer os meios onde a saúde 

atua, assim como o valor acrescentado que pode ser complexo face aos acordos já assumidos. 

 

Esta justificação prévia permite-nos introduzir uma Análise das 5 Forças de Porter (P5F)7 que 

julgamos ser necessária, uma vez que observa fatores (forças) em cruzamento com “Ameaças” 

e “Poder” quer na entrada de novos concorrentes e produtos, quer nas relações entre clientes 

e fornecedores, competindo por recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos. 

 

                                            
7 O modelo das 5 Forças de Porter foi concebido por Michael Porter em 1979 e destina-se primordialmente à análise da competição entre 
empresas. Considera cinco fatores, as "forças" competitivas, que devem ser estudados para que se possa desenvolver uma estratégia 
empresarial eficiente. Porter refere-se a essas forças como microambiente, em contraste com o termo mais geral macroambiente. Uma 
mudança em qualquer uma das forças normalmente requer uma nova pesquisa (análise) para reavaliar o mercado. Porter avalia que a 
estratégia competitiva de uma organização, região ou país deve aparecer a partir da abrangência das regras da concorrência que definem a 
atratividade de uma indústria. No caso do presente estudo, a saúde é fortemente influenciada por todas estas “Forças”, “Ameaças” e “Poder”. 
 

Cooperação e Competição entre SH 

Diferenciação na prestação cuidados Saúde 

Relações Estratégicas 

Quadro 5 – Análise 5 Forças de Porter 
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Esta ameaça ajuda-nos a entender de que modo as outras forças competitivas trabalham 

dentro da indústria saúde e o seu meio envolvente. Analisa o comportamento dos 

concorrentes e/ou parceiros, o impacto destes, e a forma de alcançar vantagem competitiva 

na atuação de uma estratégia eficaz perante os nossos cidadãos (clientes, doentes, utentes). 

 

É crescente todo o tipo de atividades que o mercado oferece, de âmbito comercial, marketing, 

empresas de trabalho temporário, públicas e privadas na área da formação (Proliferação de 

agentes na Saúde). Reforçando esta realidade, face ao quadro legislativo em vigor 

(Permissividade da legislação) é fácil atuar no negócio da saúde, originando equívocos e 

propostas nem sempre testadas e comprovadas. Não obstante, as médias e grandes empresas 

já detêm conhecimento suficiente para argumentar necessidades por vezes impostas sem 

oposição dos contraentes (Constituição de grandes grupos económicos com know-how).  

 

 

 

Face ao número considerável de práticas ligadas à saúde e de organizações existentes no 

mercado (Diversidade de atuação mercado) que oferecem uma panóplia de produtos e 

serviços ligados à produção podem, nalgumas situações específicas, ser muito mais aliciantes 

economicamente (Custos de produção devido ao co-financiamento) quando oferecidas por 

privados, cujos resultados na prestação de cuidados de saúde são orientados à qualidade e 

desempenho das equipas, em detrimento das praticadas por organismos públicos, cuja 

eficiência e práticas de gestão deixa muito a desejar, dada a situação de fragilidade e de 

ausência de responsabilização nas chefias e dirigentes intermédios.  

 

De fato, ao serem procuradas alternativas (Know-how próprio centrado nas 

multinacionais e privados) que mais rapidamente satisfaçam as necessidades na avaliação 

da qualidade clínica, terapêuticas inovadoras e outras complementaridades, enquanto forma 

de promover um sistema mais eficaz, talvez as parcerias entre as diferentes “tribos” sejam o 

modelo a seguir, envolvendo as organizações profissionais, apostando na prevenção, 

seguindo-se os ciclos da doença e não os dos interesses instalados. 

Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes 

Ameaça de Entrada de Novos Produtos 
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No âmbito da oferta “Interoperabilidade na Saúde” existem vários tipos de abordagens para 

melhoria continuada de cuidados (Elevado número de doentes/utentes) aos cidadãos.  

 

Com poderes diferenciados, uma vez que o número de respostas e solicitações existente é 

cada vez mais elevado (Diferenciação de clientes/cidadãos) a abordagem que o mercado 

privado procura promover, tendencialmente, é de racional superior nos custos, tempos de 

espera, capacidade e qualidade na oferta instalada, em comparação com as unidades públicas.       

 

Numa lógica de Gestão por Processos, este poder pode ser aproveitado pelos profissionais e 

pelas Equipas, dado que a oferta dos prestadores (fornecedores de bens e serviços) aos seus 

clientes deverá ser executada com métricas associadas, uma vez que a informação que está 

disponível e o conhecimento acumulado sobre boas práticas em saúde, dá respostas para a 

oferta e para a procura (Clientes com maior conhecimento) na dimensão dos pedidos. 

 

 

 

 

Nesta análise do meio envolvente existe uma dicotomia latente na oferta e na procura. 

Efetivamente, uma boa governação de interoperabilidade passa por garantir respostas mais 

competitivas (Concentração de fornecedores) assumindo-se a oferta pública e privada 

como valor acrescentado às necessidades de negócio, sendo importante tratar de novos 

acordos e definições para que a interoperabilidade seja bem-sucedida.   

 

Enquanto fornecedores, tal como acontece enquanto clientes, os prestadores e profissionais 

de saúde são detentores de um grande poder (Importância da dimensão e lobby).  

 

Registar ainda que a saúde está cada vez mais dependente da quantidade de soluções 

disponíveis e que procuram satisfazer demandas, nem sempre compatíveis com os sistemas 

organizacionais existentes (Dependência tecnológica).   

 

Poder dos Clientes 

Poder dos Fornecedores 
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A força das circunstâncias em que a pressão financeira é constante, baseada numa economia 

que reclama financiamento mas que tem como impacto fortes restrições, não existe espaço 

para todos os SH existentes (Cooperação e Competição entre SH).  

 

De facto, a prestação de cuidados de saúde que a população exige está a tornar-se cada vez 

mais concentrada e a procura de qualidade cada vez mais elevada (Diferenciação na 

prestação dos cuidados de Saúde), o que conduz à necessidade veemente de lideranças 

fortes, objetivos claros, total transparência e geração de consensos (Relações Estratégicas). 

 

Efetivamente, aqui o termo Coopetição8 faz todo o sentido, já que mais do que nunca, face à 

grave conjuntura económica internacional que se vive, há necessidade de estabelecer uma 

relação de cooperação entre as diversas entidades, inclusive, uma relação de maior 

proximidade entre todos os SH evidenciados anteriormente, a nível nacional e internacional. 

 

Síntese da Fase Inicial / Âmbito 

 

A “Interoperabilidade na Saúde” pode ser uma iniciativa apoiada numa Gestão por Processos 

para melhorar a governação e cooperação de “Ativos de Saúde” a nível regional, do país, a 

nível político, estratégico e operacional. É composta por características e sistemas TICE 

habilitados ou serviços prestados no domínio da saúde. Deverá permitir aos seus utilizadores 

trocar, entender e agir sobre e entre os “ativos de saúde”, informações relacionadas com a 

saúde e conhecimento de uma forma utilizável e interpretada de igual forma por todos.  

 

Por outras palavras sugere-se o desenvolvimento de um “Grupo de Peritos” que no futuro imediato, 

seja capaz de derrubar as fronteiras, linguística, cultural, profissional, jurisdição e geográfica, sobre 

conteúdos específicos de saúde. Portugal tem estado “ausente” das discussões internacionais. 

 

Muito mais haveria que relacionar mas o âmbito do presente estudo não recomenda ir mais além. 

                                            
8 Este termo é usado para descrever a relação simultânea de cooperação e competição entre pessoas ou organizações. A interação de 
coopetição entre duas organizações ocorre normalmente para atingir um objetivo comum, tendo em vista a complementaridade de recursos 
e a possível redução de custos na fase de desenvolvimento de produtos ou serviços, sem desconsiderar a competição no momento de 
lançamento do produto ou serviço desenvolvido no mercado. 
 

COOPETIÇÃO 
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2. IMPACTOS / TENDÊNCIAS 

Ao iniciar um estudo sobre qualquer segmento de mercado, um dos maiores desafios é a 

interoperabilidade entre os sistemas de informação (SI). Existem situações muito 

interessantes ao implementar SI em diversos segmentos de mercado mas, sem sombra de 

dúvida, nada se compara à saúde. 

 

Esta complexidade deve-se a muitos fatores, desde a complexidade organizacional de um 

hospital até à clara necessidade de modernização do seu modelo de gestão. Também é 

importante relevar o crescimento desordenado dos diversos SI hoje disponíveis e existentes. 

 

Este facto dá-se tanto no nível interno como externo dos hospitais, seja no setor público seja 

no setor privado. A prova disso é que em Portugal, embora esteja em agenda e com prioridade 

política, ainda não se normalizou totalmente o Sistema de Gestão da Informação Clínica do 

Doente (Processo Clínico Eletrónico). Isto significa, na prática, que cada fornecedor ou 

instituição que tenha desenvolvido uma solução, está a utilizar o seu próprio “padrão”. 

 

Tal ausência de normas, semânticas e termos relacionados leva, inevitavelmente, a um 

problema de interoperabilidade entre as diversas unidades e prestadores de cuidados de 

saúde, desde a atenção básica ao doente numa consulta, até ao próprio SNS, passando por 

hospitais e entidades de saúde. 

 

Outro aspeto que se torna um desafio constante é a própria resistência das pessoas e 

organizações em “abrir” ou simplesmente “adaptar” as suas soluções para promover a 

conexão com outros sistemas. Muitas vezes é um “parto”, a simples gestão de bases de dados 

com normativos em texto simples ou XML e que até podem ser relativamente triviais.  

 

Os silos de informação estão fora desta realidade. Não por dificuldades técnicas mas, pela 

dificuldade das pessoas entenderem a necessidade de um ambiente integrado ou até porque 

acham que o “seu” processo ou sistema perde importância quando estamos perante a parte, 

tornar-se um todo. A partilha de informação é uma boa prática. 
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Os cidadãos estão cada vez mais móveis, “desprezando” fronteiras geográficas, sejam elas entre 

regiões ou nações. Irão, com o aumento da mobilidade, bloquear o acesso a cuidados adequados aos 

locais e residentes, enquanto circulam pelo mundo seja por motivos de lazer, profissionais ou outros.  

 

O presente capítulo pretende enumerar um conjunto de recomendações a nível dos impactos 

e tendências, numa tentativa livre de ideologias e conceitos tecnológicos, conseguindo 

demonstrar os benefícios da integração entre os sistemas de informação e comunicação, 

trabalhando numa base cultural com as pessoas e com os profissionais que prestam cuidados 

de saúde, sendo elas os verdadeiros agentes da mudança. 

 

 

 
Figura 10 | Nova versão da PDS9 - Portal do Utente 

 
Embora estejamos num processo evolutivo e com inúmeros casos de sucesso que procuramos 

evidenciar, observamos com frieza, que o mercado de saúde em Portugal ainda está longe de 

estar maduro no que se refere às TICE, apesar de existirem boas soluções já implementadas. 

 

Os casos de efetivo sucesso são poucos. Se por um lado os benefícios da implementação de 

tecnologias e sistemas de informação devem ser demonstrados na gestão clínica diária e não 

apenas na gestão administrativa, por outro lado, temos perfis muito particulares de 

utilizadores neste segmento. 

                                            
9 Na fase final do presente estudo, foi lançada uma nova versão do “Portal do Utente” que está suportado numa Plataforma de Dados sobre 
Saúde, apenas para os utilizadores registados no programa ‘Beta Tester’. Deste modo é permitida a possibilidade de testar a nova versão do 
portal do utente, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, antes de todos os restantes utilizadores. O contributo solicitado procura detetar e 
corrigir possíveis falhas ou erros, bem como para inclusão de novas funcionalidades, antes mesmo da sua disponibilização a todos os utentes.  
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Tendo em vista estas disfuncionalidades, a partir de casos práticos e com a colaboração de 

todos os participantes envolvidos, inicialmente pesquisámos os SH que atuam no mercado 

para compreender, talvez recomendar e chamar a atenção, de algo mais concreto e real na 

experiência de projetos, no que se refere à integração ou interoperabilidade de sistemas.  

 

Esta abordagem deu-nos a certeza que o processo de decisão deve ser muito bem planeado, de 

maneira holística, considerando não apenas questões técnicas mas também questões de processo 

integrado de gestão da informação e, o mais importante de tudo; o envolvimento dos profissionais. 

 

Neste contexto, analisaram-se os impactos e as barreiras à atividade clínica e não clínica, 

serviços associados às TICE, relevando as atividades operacionais e correntes para uma 

melhoria contínua de prestação dos cuidados de saúde centrados no cidadão e a sua crescente 

integração com outros serviços, sejam eles públicos ou privados.  

 

Analisaram-se de seguida um conjunto de fatores que influenciam a interoperabilidade. Em 

termos de barreiras e ao nível da interoperabilidade. O caminho a seguir parece ser o de 

compilar o máximo de informação sobre os cidadãos, o que permitirá mudar o paradigma de 

cuidados, envolvendo-os no seu próprio processo clínico. 

 

A interoperabilidade deve acontecer a nível centralizado, porque os projetos locais/regionais 

embora interessantes, não garantem interoperabilidade aceitável a menos que se tornem um 

normativo ou que sejam alvo de um projeto-piloto para o futuro e com expansão nacional.  

 

Como a maior parte das iniciativas a nível central, estas só se concretizam quando existe 

vontade política e envolvimento de todos os SH, mudar os conceitos de gestão, o paradigma 

dos cuidados e assegurar a sustentabilidade das unidades de saúde são alguns dos problemas 

a resolver pelos SI. 

 

Uma vez que a tecnologia é predominante no interior das unidades de saúde, há quem as 

orquestre num modelo centralizado, mas há também quem não veja esta opção como o 

modelo mais adequado, defendendo que os sistemas deverão respeitar as idiossincrasias de 

cada serviço. Se estes sistemas podem ser decisivos para chegar ao cidadão de forma mais 

ubíqua e aliciante, também permitem garantir a melhor sustentabilidade dos serviços. 
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É frequente considerar como barreira à interoperabilidade os custos envolvidos. No entanto, 

vários estudos apontam a falta de interoperabilidade, como uma das causas de gastos 

bastante mais elevados. Várias opções foram tornadas públicas mas talvez seja mais 

pertinente identificar algumas medidas para resolver a falta de interoperabilidade, por país. 

 

Num contexto em que os Estados e os Governos mundiais enfrentam desafios semelhantes a 

Portugal, recorremos a um estudo da OCDE de 2010, para identificar tais medidas: 

 

 

Quadro 6 – Medidas para resolver a falta de interoperabilidade, por país 

 

Sem embargo deste estudo não incluir Portugal, num resumo simplista podemos afirmar que 

a interoperabilidade traz efetivamente ganhos financeiros diretos como sejam: 

 

 Maior acessibilidade: melhor troca de informação para e entre doentes e profissionais 

evitando transportar dados e informação por outros meios, mais dispendiosos; 

 Mais qualidade: a informação médica está disponível para prevenção e diagnóstico, evita 

erros de terapia devido à falta de informação; 

 Menores custos: evita, por exemplo, a duplicação de resultados (análises ou exames 

complementares de diagnóstico, estudos radiológicos dispendiosos). 

 

Segundo um relatório da Comissão Europeia publicado em 2010, “Interoperable e-Health: 

securing benefits from electronic health records and e-Prescribing” que avalia o retorno de 

várias dimensões socioeconómicas e sistemas de 10 programas europeus e um nos EUA: 
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 Demora cerca de 4 a 9 anos (a média é de 7 anos) para atingir o primeiro ano de benefícios 

líquidos anuais positivos; 

 

 Numa perspetiva socioeconómica, podem em termos de interoperabilidade, conseguir-se 

retornos de 200% do investimento total, com uma média de 80% aos 9 anos. 

 

 

Quadro 7 - Custos e benefícios da interoperabilidade de acordo com grupos de SH 

 

Segundo estudos realizados nos Estados Unidos: 

 
 Mais de um milhão de doentes sofre por ano consequências devido a múltiplos processos 

clínicos independentes ou falhas de sistemas10;  

 Entre 30 e 40 % dos custos em saúde são devidos a utilização errada, duplicação, repetição 

não necessária, comunicação deficiente e falta de eficiência11; 

                                            
10 Institute of Medicine (Report 2000) “To err is human: Building a safer health system and Journal Of The American Medical Association (JAMA) 
Vol 284, No 4, July 26th 2000 article written by Dr Barbara Starfield, MD, MPH, of the Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health 
11 Proctor P. Reid, W. Dale Compton, Jerome H. Grossman, and Gary Fanjiang, Editors (2005) Building a Better Delivery System: A New 
Engineering/Health Care Partnership. Committee on Engineering and the Health Care System, National Academies Press 
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 A comissão americana sobre interoperabilidade sistémica, refere no seu relatório12 que os 

erros médicos matam mais pessoas por ano, do que o cancro da mama, doenças infecto-

contagiosas como por exemplo a SIDA, e os acidentes de viação juntos; 

 Pelo menos 1,5 milhões de interações medicamentosas adversas que ocorrem anualmente 

podiam ser prevenidas13;  

 Cerca de 500.000 incidentes clínicos por ano são devidos a interações com medicamentos e 

seus efeitos adversos que podiam ser evitadas se o médico tivesse acesso à informação 

relativa aos medicamentos que os seus pacientes andam a tomar e para que fim14.  

 

Parece evidente que os ganhos da “Interoperabilidade na Saúde” existem a médio/longo prazo. 

 
Em Portugal, julgamos ser necessário desenvolver uma proposta credível de governação a um 

nível estratégico, baseada em Gestão por Processos, em que a “Interoperabilidade na Saúde” 

possa contribuir ativamente para processos organizacionais, como sejam, o atendimento 

personalizado dirigido além do diagnóstico e tratamento, previsão e prevenção da doença, 

terapia individualizada, promovendo a saúde e a integração de cuidados: centrados no doente. 

  

Reforçamos esta recomendação com mais alguns dados internacionais que merecem atenção: 

 
 Em 2007, o governo canadiano investiu 1,6 biliões de dólares no Canada Health Infoway; 

 
 Em 2008, a Austrália investiu 160 milhões de dólares no National E-Health Transition 

Authority (NEHTA); 

 
 No Reino Unido, o investimento para 10 anos (desde 2003) estima-se em 20 biliões de 

libras, através do National Programme for IT (NPfIT); 

 
 Nos Estados Unidos, o investimento previsto para o “EHR Program” é de 10 biliões de 

dólares, por ano, até 2014. 

 

 

                                            
12 US Commission on Systemic Interoperability “Ending the Document Game: Connecting and Transforming Your Healthcare Through 
Information Technology” 
13 Institute of Medicine(Report 2006) “Preventing Medication Errors 
14 Agency for Healthcare Research and Quality “Reducing and Preventing Adverse Drug Events to Decrease Hospital Costs” 
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Figura 11 | Novo portal inglês Health and Social Care Information Centre 
 
 
O alinhamento estratégico é absolutamente crítico, reforçando-se esta recomendação através 

de mecanismos de governação e de interoperabilidade, na procura e definição de um rumo. 

 

Toomas Hendrik Ilves, Presidente da Estónia e da “e-Health Task Force”, criada por iniciativa da 

Comissão Europeia, afirma no prefácio do relatório "Redesigning Health in Europe for 2020”: 

 

“We know that in healthcare we lag at least 10 years behind virtually every other area in the 

implementation of IT solutions. We know from a wide range of other services that information 

technology applications can radically revolutionise and improve the way we do things. We know 

as well, from innovative approaches already used around the EU that many solutions to the 

impending crisis in healthcare already exist”. 

 

Curiosamente, esta é a citação que se impõe na introdução do “e-Health Action Plan 2012-2020” 

aprovado pelos Conselho e Parlamento Europeus em dezembro de 2012. O facto do 

reconhecimento deste enorme atraso dos SI na saúde não ter gerado qualquer polémica e de até 

estar a ser naturalmente assumido por distintas autoridades é um sinal de que esta é, de facto, 

uma realidade bem conhecida da comunidade que se preocupa com as questões do e-Health.  
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Uma comunidade que tem vindo a afirmar o paradoxo entre o significativo investimento em 

TICE na área da saúde e a dificuldade em responder adequadamente às necessidades do setor, 

a que se adiciona uma reiterada incapacidade de proporcionar acesso fácil e seguro à 

informação de saúde, que se dispersa por realidades cada vez mais distribuídas e complexas. 

 

Este é um paradoxo que não resulta da indisponibilidade de tecnologia ou da falta de 

capacidade para a gerir localmente mas, fundamentalmente, da dificuldade em promover os 

mecanismos e os modelos de governação que permitam criar e gerir sistemas capazes de 

interagir globalmente, de forma a disponibilizar informação de qualidade e forma segura, 

quando e onde esta é necessária.  

 

Esta é, no fundo, apenas mais uma expressão de um desafio que se coloca frequentemente na 

sociedade atual: conseguir que a crescente complexidade e dimensão das infraestruturas e 

dos sistemas proporcione, de facto, serviços mais simples e mais fáceis de utilizar.  

 

Um desafio que foi já vencido em muitos outros setores de serviços - como as 

telecomunicações, os transportes ou a banca - que naturalmente proporcionam serviços 

globais e de simples utilização, apesar na complexa rede que os suporta. 

 

Na saúde, as soluções para esse desafio são também conhecidas, designam-se por 

“interoperabilidade” e “integração de informação” mas não conseguem florescer. Sobretudo 

devido às dificuldades que persistem ao nível da governação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 | e-Health Task Force Report – Redesigning health in Europe for 2020 
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Pelo exposto, julgamos ser importante uma necessária evolução do paradigma de governação 

e de interoperabilidade, relevando uma abordagem sistémica15.   

 

Ao contrário de muitos outros setores da sociedade, cuja evolução tem acontecido de forma 

gradual e relativamente estável, o setor da saúde tem vindo a ser confrontado com sucessivas 

transformações, o que tem originado uma constante necessidade dos seus sistemas de 

informação se redesenharem para responderem a novas necessidades.  

 

E se é verdade que, há algumas décadas, a saúde conseguiu ser bastante célere no desenvolvimento 

de soluções para as necessidades que então surgiam, importa reconhecer que neste século, o setor 

não tem conseguido encontrar as respostas adequados aos desafios que foram surgindo e, por 

conseguinte, a situação atual está longe de ser satisfatória ou para lá caminhar. 

 

Em Portugal, na década de 90, foram dados passos significativos na informatização dos 

serviços de saúde e encontradas soluções que responderam às necessidades prementes no 

momento. Necessidades que eram fundamentalmente de gestão administrativa, de natureza 

operacional e centradas no funcionamento interno de cada uma das organizações.  

 

Para essas necessidades surgiram soluções inovadoras para a época, que permitiram dotar os 

hospitais e as Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) dos meios adequados para 

uma gestão mais eficaz das suas atividades. Num tempo que era ainda de “evangelização 

tecnológica” e de primado da informática como fator de automatização da realidade e de 

melhoria da eficiência dos serviços. 

 

Infelizmente, a celeridade e a capacidade de responder às necessidades da sociedade não foi 

passível de ser mantida com o passar dos tempos, mostrando-nos a realidade que as novas 

solicitações na prestação de serviços de saúde trouxeram desafios que não fomos capazes de 

superar e que nos levaram ao atraso que importa reconhecer, até porque este continua a ser 

um fenómeno vivido não apenas aos níveis local e nacional mas também europeu. 

 

                                            
15 Metodologia que procura conjugar conceitos de diversas ciências a respeito de determinado objeto de pesquisa. É baseada na ideia de que 
um determinado objeto de estudo possui diversas dimensões e facetas que podem ser estudadas e entendidas por diversas ciências e que 
conceitos e princípios emanados de diferentes ciências, podem ser utilizados nesse estudo para compreensão de determinado paradigma. 
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Estas novas solicitações resultaram do facto das transformações terem ocorrido em paralelo, 

em diferentes dimensões e em diversas frentes, o que levou a que os problemas a enfrentar 

fossem não apenas mais numerosos mas, sobretudo, de diferente natureza e de muito mais 

complexa resolução. 

 

Ilustrando a complexidade da realidade tomemos alguns exemplos de solicitações que foram 

emergindo, nomeadamente: 

 

• A necessidade de introduzir uma lógica radicalmente diferente, que resulta de modelos 

de serviços de saúde que se querem centrados no cidadão;  

• A decorrente necessidade de trazer para o âmbito das redes e de um sistema global o 

que antes era intrainstitucional ou mesmo intradepartamental e, naturalmente, isolado; 

• O crescimento exponencial da informação de natureza clínica e da capacidade de gerar 

informação dos novos meios tecnológicos hoje ao serviço da medicina;  

• As acrescidas preocupações com a reutilização da informação operacional para suporte 

à tomada de decisão, aos processos de gestão e à investigação científica; 

• O surgimento de equipas tecnicamente bastante qualificadas, designadamente em 

hospitais e nas ARS; 

• A diversidade, a dimensão e o poder das profissões envolvidas, agora mais 

sensibilizadas e mais capacitadas para o uso das tecnologias; 

• A conjugação e confrontação de interesses de múltiplas organizações, de âmbitos de 

dimensão local, regional ou nacional e baseados em diversos modelos, designadamente 

público, privado e social; 

• A volatilidade das soluções governativas ao nível do Ministério da Saúde; 

• O surgimento de soluções qualificadas, num mercado que se mostrou inovador e em 

crescimento e onde se multiplicaram os profissionais e as empresas que apostaram 

nestas áreas; 

• Os diversificados modelos de “sourcing aplicacional” (Figura 13) praticados no setor, 

desde o desenvolvimento de soluções públicas centralizadas até à prestação de 

serviços pelas empresas, passando pela desenvolvimento local, entre outras. 
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Figura 13 | Portal do Centro de Conferência de Faturas do SNS 

 

Foi desta forma criada uma nova realidade que não estávamos preparados para gerir e para a 

qual fomos incapazes de encontrar respostas. Se nos é permitida a imagem, podemos dizer 

que agora já não se trata apenas de gerir a “casa” de cada um – o que em muitas situações até 

é bem feito - mas trata-se, sim, de gerir sistemas e realidades que têm uma maior 

complexidade e um âmbito geográfico e social muito mais alargado.  

 

Persistindo na imagem, diremos que esta é uma situação que a sociedade se resolve nos 

domínios do urbanismo. Perguntamos que “tipo de urbanismo” existe nos SI de saúde. 

 

Sendo certo que o conceito de urbanismo tem por fundamento a organização da cidade - a urbe - 

ele tem também o mérito de nos proporcionar ensinamentos aplicáveis a outras realidades que se 

apresentam, não apenas complexas, mas sobretudo solicitadas por distintas necessidades e 

sujeitas a variadas pressões, como é garantidamente o caso dos sistemas de informação de saúde.  

 

O urbanismo é fundamentalmente uma ciência humana, de caráter eminente multidisciplinar, 

desenvolvida no contexto próprio de sociedades em processo de crescimento e transformação.  
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Através dela procura-se assegurar a afetação dos espaços, o papel e a localização das suas 

infraestruturas fundamentais, os processos de convivência das instituições e dos cidadãos, as 

orientações, as regras, as normas e o enquadramento a adotar em cada nova construção, bem 

como a especificação dos interfaces, dos contributos e das responsabilidades de cada um dos 

atores e utilizadores do sistema.  

 

Uma tarefa de gestão que sempre foi – e deve ser – entendida no seu significado abrangente 

que inclui discutir, definir, promover e controlar.   

 

Nesta perspetiva de urbanismo dos sistemas de informação de saúde, Portugal tem um 

enorme caminho a percorrer no sentido de criar as condições que permitam que a 

convivência e a interoperabilidade de todos os sistemas e aplicações que registam, processam 

e disponibilizam informação de saúde. Para esse caminho são propostos alguns passos. 

 

A importância e a consistência do planeamento, levantamento de processos de negócio e a sua 

execução devem ser considerados fatores críticos de sucesso na estratégia a definir, de modo 

a antecipar, identificar e monitorizar riscos e desafios que criam complexidade acrescida. 

 

Um aspeto importante de uma abordagem urbanística para os SI na saúde é a compreensão da 

necessidade do estabelecimento de planos diretores que definam qual a visão que as 

autoridades e organismos envolvidos têm para e com “o sistema”.  

 

Sabemos que não há urbanismo sem planos diretores: preparados, discutidos e corrigidos 

antes de decididos e, depois, amplamente publicitados e vigiados no seu cumprimento. 
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Figura 14 | Esquema de um Plano Diretor 

 

Estas são necessidades, que na saúde se tardam a consolidar, dado que as autoridades e 

organismos de saúde têm sido sempre absorvidos pela urgência das necessidades do 

operacional e do imediato, desfocando consequentemente a sua atenção dos aspetos do 

urbanismo, da governação e da estratégia. 

  

Esta é uma primeira dimensão do problema: a dificuldade de conciliar as necessidades do 

planeamento com as tarefas operacionais, já que estas acabam sempre – a experiência o 

mostra – por se sobrepor às necessidades daquele.  

 

E por isso continuamos a ver formar exércitos - que sempre foram de quadros técnicos e 

operacionais – sem que se conheça qual a estratégia que os orienta, a tática que rege os seus 

movimentos ou a estrutura operacional que os enquadra. As evoluções recentes operadas na 

administração central e, em particular, o modelo de crescimento da SPMS são, desta 

abordagem, mais um elucidativo exemplo. 
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É pois ao nível da governação, do planeamento e da estratégia que a missão se mostra difícil. 

Sobretudo com a volatilidade política que tem caracterizado a saúde e com a conhecida 

fragilidade que o que é operacional e instrumental tem perante a mudança, particularmente 

quando não suportado num plano e em orientações claras e consensualizadas.  

 

Esta necessidade de um plano estratégico decidido e assumido ao mais alto nível de um governo 

que esteja em funções, implica também a explicitação dos princípios e regras que o orientam e 

do modelo de gestão que os garante. Por outras palavras uma clarificação de funções.  

 

Nas diversas dimensões da interoperabilidade - tecnológica, semântica, organizacional, entre 

outras - é sabido que a criação de uma política coerente implica, por uma lado, uma clara 

definição de regras que assegurem a comunicação e a interoperabilidade aos diversos níveis e, 

por outro lado, a existência de mecanismos que garantam a sua conformidade e que evitem o 

incumprimento, seja por violação, seja por omissão, o que muitas vezes se afigura ainda mais 

gravoso e mais complexo de gerir. 

 

Por estas razões a clarificação dos papéis, funções e profissionais é atualmente reconhecida 

como uma necessidade natural em praticamente todos os setores que se caracterizam pela 

presença de muitos atores no terreno e que, por isso, necessitam de agir num contexto que seja 

claramente regulado. Curiosa e formalmente até parecem funcionar bem no setor da saúde.  

 

Todavia nos sistemas de informação de saúde, existe uma pressão que o mercado exerce 

confundindo-se por vezes, autoridade, competência, capacidades e prestação de serviços. 

 

Um dos aspetos chave desta clarificação e um passo importante na construção de um novo 

“Modelo de Governação” é a separação daquilo que são funções de estratégia, planeamento e 

regulação daquilo que são as funções associadas à prestação de serviços.  

 

Muitas vezes surge referido uma efetiva separação entre funções de “autoridade” do Estado, 

dos organismos e das empresas, funções de “competência” onde seja possível desenvolver o 

conhecimento e as competências dos colaboradores através de programas de formação e de 

desenvolvimento, conferindo às pessoas e equipas experiências em vários processos e tarefas. 
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No desígnio das “capacidades” a aposta deve recair em como “saber fazer” algo de forma 

consistente e eficiente, por exemplo, utilizar uma máquina complexa, executar um processo 

com o propósito de o melhorar e redesenhar e a já referida “prestação de serviços”.   

 

Como já publicado em 2007, no Plano de Transformação dos Sistemas de Informação 

Integrados da Saúde (PTSIIS)16 elaborado pela PwC – e que teve como plano de comunicação 

externo para partilha de informação a presença de grande parte dos fornecedores do mercado - 

a prestação de serviços de natureza operacional deve ser assegurada através de “uma entidade 

própria, distinta da entidade que planeia, normaliza, regula e supervisiona o sistema”. 

 

O referido PTSIIS tinha por base um conjunto de benefícios esperados em que os Sistemas de 

Informação Integrados da Saúde (SIIS) pretendiam assegurar ao próprio sistema de saúde. 

 

 

Quadro 8 - Proposta da PwC para modelo futuro dos SIIS 

 

O alinhamento da estratégia dos SIIS aos objetivos do setor, bem fundamentado, parece-nos 

importante, uma vez que “os sistemas de informação da saúde só poderão responder aos 

desafios do setor caso estejam alinhados aos processos normalizados da atividade da saúde que 

por sua vez devem ter o cidadão como foco principal, do seu nascimento até à sua morte”. 

                                            
16 Disponível e acessível no sítio http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Images/ConteudoGenerico/PTSIISsumarioexecutivo1.pdf  

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Images/ConteudoGenerico/PTSIISsumarioexecutivo1.pdf
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Uma estruturação orientada a uma Gestão por Processos, alinha os objetivos, requisitos de 

informação e funcionalidades. Cada SH pode estruturar a sua oferta de acordo com uma 

arquitetura funcional, devendo respeitar o conjunto de referência definido no Modelo de 

Governação a desenvolver, incluindo a integração de tecnologias e standards de mercado.   

 

Deste modo, todo o tipo de dados e informação passariam a estar integrados quanto à lógica do 

seu funcionamento e necessidades junto dos utentes, profissionais clínicos, gestores, 

administradores da saúde e decisores políticos, de acordo com a distinção sugerida pelo PTSIIS: 

 

 Sistemas transacionais: 

 Operacionais 

 De suporte 

 

 Sistemas de informação de apoio à decisão: 

 Estratégicos 

 Táticos 

 

Com a passagem para os SPMS da quase total responsabilidade pela gestão das TICE, 

procurou-se dar uma oportunidade para promover uma mudança efetiva dos modelos de 

governação, já que se poderia conjugar algum do trabalho existente, sendo necessário 

redesenhar o modelo de governação das TICE na saúde, instrumento de gestão inadiável.  

 

Na realidade o que se tem observado são, fundamentalmente, meras transferências de funções 

e meios - ainda que acompanhada pela criação de uma nova dinâmica na atividade 

operacional – que acabou por privilegiar o centralismo nas compras e na redução da despesa 

ignorando-se a diversidade do ecossistema da saúde, que é por natureza, complexo. 

 

Sem que se concretize uma clara separação de funções e responsáveis fica sempre diminuída a 

estratégia perante o aumento da “prestação de serviços” que se encontra na zona operacional 

de difícil controlo de gestão e de gastos por parte dos dirigentes. Neste cenário, o pensamento 

estratégico, o planeamento, a regulação, mantêm-se comprometidos e adiados. 
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Embora esta clarificação de funções seja muito importante nos níveis mais operacionais, uma 

vez que fica garantida uma maior fluidez e transparência dos processos, a responsabilidade da 

estratégia deve ficar entregue ao mais alto nível da nação mas discutida e aprovada pelos SH. 

  

Tomando a título de exemplo questões da “especificação e certificação”, observemos o modelo 

adotado dos EUA e constataremos que este percurso é sustentado por duas entidades que 

partilham essas funções: uma das instituições - Healthcare Information Technology Standards 

Panel – tem um papel de definição e estabelecimento de normas, sendo que à outra instituição 

- Certification Commission for Healthcare Information Technology – foi cometida a 

responsabilidade de assegurar os processos de certificação dos produtos e sistemas.  

 

Em Portugal, este foi um caminho que já esteve traçado e com um plano de implementação até 

em fase adiantada mas que, uma vez mais, acabou por não ver a luz do dia. A situação que 

vivemos neste domínio continua a ser caracterizada por um ambiente de indefinição, gerador 

de ineficiências e potenciador dos riscos, sobretudo em realidades mais complexas.  

 

Se sobre isto ainda restarem dúvidas, tome-se como objeto de análise as insuficiências ainda 

existentes do processo de generalização da prescrição eletrónica de medicamentos (que vai 

avançando muito devagar) e o consenso facilmente se formará.  

 

Recentemente foi emitida uma Circular Normativa17 conjunta ACSS/INFARMED/SPMS que 

clarifica a emissão de receitas médicas pelos softwares de prescrição eletrónica em modo 

offline e adaptação às novas regras de prescrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 | Portal do INFARMED 

                                            
17 Disponível e acessível no sítio em http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Circular%20conjunta.pdf 

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Circular%20conjunta.pdf
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Em várias atividades, os modelos são muitas vezes usados para ajudar a simplificar processos 

e estruturas complexas, que, de outra forma, seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis de 

ver e entender. Entra neste racional a definição e publicitação de regras e modelos. 

 

Complementarmente, têm os modelos alinhados a processos o mérito de criar uma plataforma 

comum que permita aos intervenientes uma mesma leitura e um mesmo entendimento sobre 

a realidade, sobre os caminhos percorrer e sobre as regras que os tutelam. 

 

Infelizmente, em Portugal, não só existe uma má tradição neste domínio como se continua a 

demonstrar que, neste caso, a cultura organizacional e empresarial continua sem mudanças. 

Uma análise do passado desta tradição mostra que, salvo honrosas exceções, raramente se 

promoveu a apresentação e a disponibilização pública da estratégia, das abordagens táticas e 

das condições para a concretização de ambas.  

 

O que há de especificação e de planos é geralmente escasso e, ainda assim, é normalmente 

considerado sigiloso. O que não só dificulta o planeamento e a coordenação de esforços, como 

põe em causa o princípio de que a transparência de “Serviço Público” implica o conhecimento 

formal dos projetos em desenvolvimento e a ser desenvolvidos.   

 

Se, numa análise do passado recente, excluirmos a publicitação do sumário executivo do 

PTSIIS, em 2007 e da generosa publicitação do acerbo do grupo de trabalho para o Registo de 

Saúde Eletrónico em 2009, somos levados a constatar que o que nos resta são intenções. 

 

As perspetivas são animadoras uma vez que se verifica uma dinâmica de implementação que 

importa reconhecer – pelo menos pela sua dimensão, que não necessariamente pela sua natureza 

– é também verdade que a divulgação de normas e orientações no domínio das TICE na saúde 

continua não só a ser escassa mas – o que é talvez ainda mais significativo - pouco célere. 

  

Tomemos como exemplos o desenvolvimento da Plataforma de Dados da Saúde, a evolução da 

participação no projeto epSOS18 ou os planos estratégicos nestes domínios. No primeiro caso, 

é praticamente desconhecida a informação conceptual e técnica, sobretudo tendo em conta a 

                                            
18 O projeto epSOS permite que a informação clínica dos pacientes seja partilhada entre serviços de saúde europeus 
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dimensão do projeto, as evoluções que foi sofrendo e os impactos no ecossistema e nos seus 

atores que necessariamente provoca e vai provocar.  

 

A este respeito foi paradigmático o facto de a sociedade civil e muitas organizações terem 

obtido mais informação sobre o andar do projeto e os seus fundamentos através de pareceres 

da Comissão de Nacional de Proteção de Dados do que pelos documentos oficiais. 

 

No segundo caso, a ausência de informação até determinado momento sobre o projeto tem 

ainda maior impacto, dado que muitos dos implicados e interessados são instituições privadas 

de prestação de saúde que, manifestamente, não tem sido aparentemente envolvidas ou 

sequer informadas sobre o andamento do projeto e das estratégias em curso.  

 

Regista-se, no entanto, que o hospital Amadora-Sintra é a primeira (e única até ao momento) 

unidade de saúde em Portugal a utilizar o sistema epSOS, uma plataforma que interliga várias 

unidades de saúde europeias com o objetivo de facilitar o trabalho das equipas médicas 

perante ocorrências clínicas que envolvam pacientes estrangeiros.  

 

Com este projeto europeu de e-Saúde, as várias entidades envolvidas esperam diminuir os 

erros clínicos e ter acesso a informação que pode fazer a diferença em situações de 

emergência. Em Portugal, o hospital Amadora-Sintra é uma das entidades que integram o 

projeto-piloto, com duração de um ano, que serve para testar o serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 | Portal do projeto epSOS 
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Neste sentido, os doentes europeus que tenham de recorrer aos serviços deste hospital serão 

atendidos com base neste sistema e os doentes que pertencem a este hospital e que tenham 

necessidade de ser atendidos num país europeu também. 

 

Recorde-se a este respeito que a diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 9 de Março de 2011 relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados 

de saúde transfronteiriços define que “os Estados-Membros põem em vigor as disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente 

diretiva até 25 de Outubro de 2013”, sendo expectável que neste novo quadro de mobilidade 

apresente significa oportunidades no domínio do turismo de saúde e da prestação em 

Portugal de serviços de saúde aos cidadãos Europeus, que importa aproveitar. 

 

Por último, refira-se o plano de “Sistemas de Informação de Saúde”, que foi anunciado e 

referido em múltiplas ocasiões pela SPMS, baseados pela informação que está disponível, 

ainda não conheceu a luz do dia, pelo menos publicamente.  

 

Uma demora na sua publicitação que é preocupante, tanto mais esta situação é exacerbada 

pelo fato deste plano suceder a um outro, designado por RNIS, que teria sido promovido ainda 

sob a tutela da ACSS, com objetivos similares e de idêntica natureza e que nunca chegou a 

público, apesar de muito propaladas a sua existência e a sua missão.    

 

Os três exemplos acima ilustram o que de fundamental se pretende afirmar. A ausência de 

atividades de planeamento, exacerbada por uma cultura hostil à comunicação e à partilha de 

informação compromete - independentemente do seu mérito - a efetividade dos processos, a 

expressão da sua mais-valia e mesmo uma necessária sustentação. 

 

Para além da complexidade de tecnologias, sistemas e aplicações que caracterizam os SI na 

área da saúde, há outros aspetos que distinguem e reforçam a qualidade do que é complexo 

em projetos estruturantes onde a área estratégica dos SI de saúde é fator relevante.   

 

Essas circunstâncias, têm por base a multiplicidade e a diversidade dos atores, individuais e 

coletivos, que diariamente são produtores e/ou clientes da informação de saúde que está ao 
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dispor e que, necessariamente, devem ser tidos como recursos importantes na procura e na 

adoção de entendimentos, novos processos e soluções.  

 

Acerca dos profissionais de saúde, importa dizer que o que está em causa para uma efetiva 

governação dos sistemas de informação na saúde não é apenas consultá-los - individualmente 

e/ou as suas organizações representativas, designadamente as Ordens - para reativamente 

opinarem sobre as opções escolhidas.  

 

O que está em causa é a necessidade de envolver todos os SH verdadeiramente na construção 

dos percursos, já que o envolvimento e participação de todos os profissionais na especificação 

e implementação de SI na área da saúde é, reconhecidamente, um dos mais importantes 

fatores críticos de sucesso na definição, aceitação e futura utilização de soluções de e-Saúde.  

 

Um estudo recente, patrocinado pela ACSS/SPMS, sobre as oportunidades de melhoria nos SI 

em saúde, na ótica dos hospitais públicos, indicava que “a participação dos profissionais de 

saúde na especificação e implementação de Sistemas de Informação é insuficiente ou tardia” é 

hoje uma preocupação relevante (10ª posição em 32 preocupações).  

 

Figura 17 | Capa do estudo OMSIS 

 

Curiosamente, o estudo não revelou – bem pelo contrário - preocupações significativas com a 

literacia informática, a disponibilidade ou a motivação dos profissionais de saúde, o que pode 

sugerir que a participação “insuficiente ou tardia” dos profissionais não resulta tanto da sua 

impreparação ou indisponibilidade, mas do facto de não serem suficientemente solicitados e 

envolvidos nos estágios iniciais dos projetos. 
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Além do mais, importa notar que “do saber da experiência feito” é fácil constatar que muitas 

das melhores soluções hoje disponíveis em Portugal – e algumas com grande divulgação nas 

instituições públicas – tiveram como característica uma significativa e entusiasmada 

participação dos profissionais de saúde no seu desenvolvimento.  

 

Serão disso bons exemplos, o SAM, SAPE ou SIGIC que detalharemos no capítulo seguinte. 

Outros bons exemplos são as participações das ordens profissionais - designadamente dos 

médicos e enfermeiros - nas fases iniciais no anterior projeto de Registo de Saúde Eletrónico. 

 

Retomando um pensamento antigo neste domínio, está hoje fortalecida a convicção de que “a 

dimensão e complexidade das transformações na área dos sistemas de Saúde são tais que se 

torna fundamental envolver e mobilizar todos os recursos que estejam disponíveis”. 

 

Neste contexto de complexidade, fará algum sentido promover uma discussão alargada que 

coloque abordagens e cenários como alternativas ao “novo” modelo de governação. Importa 

acima de tudo perceber qual o papel que é efetivamente destinado aos organismos e unidades 

de saúde que diariamente concretizam a política de saúde no terreno e que, direta e 

indiretamente, são os grandes produtores e consumidores de informação.  

 

É importante clarificar e especificar quais são os papéis: 

 

 Dos organismos centrais - como a DGS ou o INFARMED – que são a génese de regras, 

procedimentos e classificações, que importa disseminar de forma precisa e consistente 

e que, ao mesmo tempo, são também agregadores de informação.19 

 

 Das Administrações Regionais de Saúde: 

o Porque, por um lado, existem funções consagradas nos atuais modelos de saúde, o 

que não apenas lhes comete responsabilidades e também recomenda meios e 

contextos adequados ao seu cumprimento; 

o Porque, por outro lado, há um historial de projetos de sucesso no terreno promovidos 

pelas ARSs, cujo modelo de criação e inovação importa otimizar, garantindo uma 

                                            
19 Agregadores nem sempre alinhados com as melhores práticas e procedimentos, seja numa perspetiva técnica, seja numa perspetiva relacional 
entre instituições, de que são exemplo muitas aplicações web de recolha de dados que a administração central frequentemente impõe. 
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maior eficiência, uma maior capacidade de divulgação e de reprodução mas sem 

comprometer a criatividade e o modelo de inovação que lhe estava associado.  

   

 Dos hospitais, que são talvez o melhor exemplo de que, numa rede complexa e heterogénea, 

a inovação e a criatividade não são passiveis de centralização, sob pena da sua aniquilação. 

Sobretudo, na convicção de que os prejuízos resultantes do que se deixa de produzir serão 

substancialmente maiores do que os ganhos nos cortes que se visa realizar.  

 Das entidades e unidades de saúde, privadas e de natureza social que, numa ótica de 

centralidade no cidadão, são “nós relevantes” na rede que presta serviços, já que são 

simultaneamente clientes e produtores de informação, designadamente de natureza 

clínica dos cidadãos que servem, seja numa perspetiva individual, seja na perspetiva 

dos dados consolidados, para usos científico e epidemiológicos.   

 

As complexas questões da interoperabilidade nos SI da saúde implicam também a 

consideração do papel das empresas TICE que trabalham neste domínio. Tanto ou mais do 

que os organismos, devido ao longo ciclo de desenvolvimento de novas soluções, as empresas 

necessitam de se desenvolver e prosperar num espaço claro e definido.  

 

A clareza procura sobretudo definir normas, princípios e orientações que condicionam os SI 

na saúde, porque essa é uma das condições necessárias para que as empresas possam ser 

geridas de modo informado, orientando os seus investimentos em alinhamento com contextos 

acordados, que se mantenham válidos com perspetivas de médio/longo prazo.  

 

Complementarmente, as necessidades concretas associadas à definição de um desenho 

urbanístico das aplicações de saúde, desejavelmente estável. Um plano estável que defina as 

áreas – importantes mas limitadas - que, pela sua natureza e/ou especificidade devem ser de 

atuação exclusiva do Estado e as áreas – desejavelmente alargadas – onde a iniciativa é 

deixada ao mercado, de forma sustentada e regulada.  
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Figura 18 | Núcleo central dos SI da saúde 

 

A clareza e a estabilidade nestes requisitos são questões fundamentais para as empresas e 

também para a economia, dado que, embora seja comum olharmos para a saúde apenas como 

um fator de pressão sobre a despesa, importa também ter presente que o setor da saúde é 

hoje reconhecido com um potenciador da inovação e do crescimento económico.  

 

A Agenda Digital para a Europa assenta muitas das suas orientações neste potencial de 

desenvolvimento económico da Europa, e o próprio e-Health Action Plan 2012-2020 corporiza 

este pensamento, afirmando reiteradamente que “novas oportunidades de negócio e uma 

melhor competitividade da economia europeia podem resultar do comércio internacional no 

domínio do e-Health”.  

 

Existem evidências que os SI na saúde têm uma função importante ao nível do 

desenvolvimento do mercado e das empresas TICE, a competitividade nacional necessita de 

contar com um setor forte e esta realidade está presente nas diferentes atividades de gestão.  

 

Por exemplo, nas decisões de “sourcing” de soluções de e-Health, importa que não se tenha apenas 

em conta respostas imediatas aos requisitos da organização mas sobretudo, analisar os 

contributos que uma decisão pode garantir para o reforço da solidez das soluções, em parceria 

com as empresas que criam valor em Portugal, contribuindo desta forma para o desenvolvimento 

do tecido produtivo, competitividade nacional e europeia num mercado cada vez mais global.   
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Outra dimensão – mas talvez a que mais rapidamente se transforma no momento presente – 

importa ter em conta a pressão que resulta do envelhecimento da população e do aumento da 

dimensão relativa das doenças crónicas.  

 

Esta pressão está a levar as autoridades – designadamente as europeias - a colocar mais enfoque 

nas questões da prevenção e da participação ativa dos cidadãos, definindo um novo papel para a 

sociedade civil na geração e manutenção dos fluxos informacionais dos novos serviços de saúde.  

 

Novos serviços, também designados por Saúde 2.0, que serão construídos não apenas “para” 

mas, sobretudo, “com” os cidadãos. Por toda a Europa - embora a diferentes velocidades, fruto 

do atual contexto económico - desenvolvem-se projetos e iniciativas associadas aos 

fenómenos do “Well Being” e de AAL (Assisted Ambient Living) que tem vindo a alterar o foco 

da atividade e do investimento no setor. Desenvolveremos este conceito mais à frente. 

 

A este respeito Neelie Kroes, Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pela Agenda 

Digital afirma: “o envelhecimento da sociedade é simultaneamente uma grande oportunidade e 

um desafio para a Europa [...]. Estou convencida - e eu não estou sozinha - que o eficaz uso das 

TICE será um componente essencial, não apenas no apoio a um envelhecimento saudável e 

independente, mas também na sustentabilidade dos nossos sistemas de saúde”.   

 

Esta é uma frente que implica maiores esforços ao nível da governança e do urbanismo dos SI 

na saúde. Os atores envolvidos já não são apenas os grandes atores institucionais mas 

também o cidadão e as organizações da sociedade civil que estão próximas no terreno. 

 

Mas esta é, também e ainda, uma frente em que há muito para fazer nos serviços orientados 

ao cidadão, designadamente através de portais e de serviços online para acesso à informação, 

o que constitui não apenas uma forma de facilitar o acesso e de qualificar os serviços, mas 

também de assegurar a transparência do funcionamento das instituições e o aumento da 

confiança e da credibilidade que estas devem merecer aos cidadãos. 

 

Uma orientação a processos e a serviços, a sua análise, desenho, transformação, gestão de 

desempenho com indicadores e métricas que reforçam os objetivos em resposta à estratégia, 

garantem um positivo impacto organizacional e social, evitando-se meros projetos tecnológicos. 
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Quadro 9 - Mapa Estratégico de um Centro Hospitalar 

 

Surge então como natural, o desenvolvimento de realidades complexas que ficam facilitadas 

na sua execução quando as grandes linhas que as sustentam estão alinhadas com a estratégia, 

as necessidades e as perceções da comunidade na qual e para a qual são implementadas.  

 

Envolver os SH numa abordagem a uma Gestão por Processos ajuda a construir um plano 

estratégico orientado à execução, contribui para criar disponibilidade nas equipas e constrói 

uma relação de confiança entre todos os profissionais que estão habituados à coopetição.  

 

Importa ter presente que a geração de consensos e o sentimento de pertença por parte dos 

participantes envolvidos não se deve limitar ao contexto específico de projetos mas deve ser 

procurado num âmbito mais alargado, reduzindo a tecnologia ao essencial, aumentando a 

capacidade de gestão, permitindo a sua extensão para além do ciclo político de uma tutela.  

 

Gerar consensos é das situações mais difíceis de se conseguir. Devemos estudar os 

ensinamentos que nos chegam de outras zonas do globo, ter em conta a preparação de um 

caminho que vá para além de uma mera associação de SH ou em torno de um simples plano 

nacional, assegurando a continuidade para as gerações futuras. 
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Síntese e recomendações de Impactos / Tendências 

 

Em jeito de síntese, importa dizer que as dificuldades em encontrar os modelos de governação 

conducentes a uma verdadeira interoperabilidade dos sistemas, bem como os avanços e 

recuos neste sinuoso caminho para a atingir, teve o mérito de proporcionar o conhecimento 

necessário para encarar o futuro com mais competência e mais sustentabilidade.   

 

É esse conhecimento que nos permitirá sintetizar que muito do que atrás foi dito e definir, 

claramente, aquilo que à primeira vista parece simples: qual é a estratégia, quais são os objetivos, 

qual irá ser o percurso que temos de percorrer para uma verdadeira “Interoperabilidade na Saúde”. 

 

Baseando-nos apenas nestes “Impactos/Tendências” e numa “Interoperabilidade na Saúde” 

que se pretende ambiciosa, resumem-se os 3 pilares de governação propostos:  

1. Urbanismo e Planeamento dos SI na Saúde  

2. Modelo Nacional de Governação  

3. Envolvimento e geração de consensos dos diversos SH.   

 

É absolutamente necessário, compreensível e urgente, lançar a discussão, moderar e fazer 

evoluir outras propostas que só pecam pela timidez. Talvez estejam criadas as condições para 

que na saúde, governando adequadamente a complexa infraestrutura, se possa disponibilizar 

aos profissionais e aos cidadãos uma informação de qualidade e de fácil acesso.  

 

Pretende-se, de seguida, enumerar um conjunto de recomendações, para que no âmbito deste 

capítulo, a “Interoperabilidade na Saúde” seja uma realidade em Portugal, uma vez que: 

 

 A utilização das TICE possibilita o acompanhamento das diferentes áreas do conhecimento; 

 Os avanços da medicina, preventiva e curativa, que têm permitido aumentar capacidades, 

qualidade na prestação de cuidados de saúde, bem-estar dos cidadãos; 

 A realidade de um mundo cada vez mais globalizado, com choques culturais e uma 

vivência internacional que obrigam a um esforço de adaptação nem sempre bem aceite; 

 A necessária frequência e reforço de formação profissional nas áreas técnicas, de gestão 

e comportamentais, desde o nível operacional ao estratégico.   
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A magnitude do problema da “Interoperabilidade na Saúde” cria o imperativo ético de exigir 

um desempenho excecional. Quer se trate de profissionais de saúde, quer de utentes ou de 

cidadãos, é indispensável que possa existir uma identificação única dos atores envolvidos.  

 

Com a implementação do Registo Nacional de Utente (RNU), a identificação única dos utentes foi 

ultrapassada. Esta identificação única é uma premissa para que haja interoperabilidade entre SI. 

Atualmente, o RNU está integrado no projeto PDS - Plataforma de Dados da Saúde, permite 

registos de saúde feitos pelo utente e recurso a serviços online já existentes e a disponibilizar. 

 

 

Figura 19 | Exemplo de integração de serviços online 
 

Inicialmente, o RNU era um dos sistemas centrais mais importantes da saúde e albergava os 

“dados mestre” de todos os utentes do SNS. O objetivo do RNU era ser a fonte da verdade para 

outros sistemas e entidades, fornecendo dados únicos e centralizados dos utentes.  

 

O projeto PDS - Plataforma de Dados da Saúde que integrou o RNU, guarda elementos de 

identificação do utente (ex. número de SNS, nome, morada, contactos), informação de qual a 

entidade financeira responsável pelo pagamento dos cuidados de saúde do utente (ex. SNS, ADSE, 

SAMS) e quais os eventuais benefícios financeiros especiais que tenha direito (ex. isenção do 

pagamento da taxa moderadora, pensionista, doente profissional).  

 

Contém também outro tipo de informação do utente, como o médico de família e a unidade de 

saúde em que está registado. Neste domínio, é fundamental a definição de objetivos e a avaliação 

de resultados. Ao utente nada mais interessa do que os bons resultados.  
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Há que definir objetivos e aplicar auditorias às instituições e a todos os profissionais envolvidos 

no sistema. A proteção do interesse dos utentes assenta mais na verificação dos resultados 

clínicos do que na excelente prestação dos profissionais ou promoções nas carreiras. 

 

É necessário certificar os SI na saúde definindo a extensão e os limites dos direitos do cidadão 

pois existem centenas de soluções informáticas. Os EUA por exemplo, iniciaram em 2006 esta 

prática através da Certification Commission for Health Information Technology (CCHIT®).  

 

A prescrição eletrónica de medicamentos é das raras áreas em que existiu uma definição de normas 

de interoperabilidade e certificação de sistemas para integração, como a conferência de faturas. Mas 

a implementação da interoperabilidade na prescrição eletrónica, numa Plataforma de Dados da 

Saúde não pode ser apenas resumida à importância dos dados e a aspetos meramente económicos. 

 

A criação de um Conselho Técnico Nacional, englobando os diferentes grupos profissionais 

envolvidos na saúde, pode estimular, propor ideias e soluções estratégicas credíveis para 

serem consideradas pelo Governo atual e futuros. 
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3. PROLIFERAÇÃO DE SISTEMAS 

Neste tema procuramos analisar o crescimento da oferta das TICE, a estratégia dos SH de 

mercado baseada na crescente globalização dos processos de negócio e prestação de serviços 

na saúde, a níveis local, nacional e supranacional, pesquisaram-se casos de sucesso e áreas de 

intervenção nas tendências que se verificam atualmente.  

 

Na generalidade dos serviços de saúde (Centros Hospitalares, Agrupamentos de Centros de 

Saúde, Clínicas, entre outros) existe um conjunto de sistemas e aplicações que apoiam ou 

suportam os processos organizacionais com maior impacto no funcionamento das diversas 

unidades e serviços de prestação de cuidados de saúde, bem como na gestão e organização.    

 

Na generalidade dos hospitais portugueses, pertencentes ao SNS, foram sendo adotadas ao 

longo dos anos uma panóplia de aplicações e sistemas, por vezes soluções desenvolvidas de 

raiz, outras ocasiões seguindo recomendações de fabricantes e fornecedores que a antiga 

estrutura do IGIF, um autêntica “fábrica de software” entretanto extinta, cujas competências e 

atribuições foram integradas na ACSS numa primeira fase e atualmente fazem parte dos SPMS. 

   

Há serviços de saúde que foram pioneiros a nível nacional na implementação de alguns dos 

seus sistemas e aplicações, que foram desenvolvidos com recursos próprios e à medida das 

suas necessidades e especificidades. A sua implementação foi anterior às iniciativas tomadas 

pelo IGIF, no sentido da uniformização e homogeneização dos SI dos serviços de saúde 

públicos nacionais.  

 

Este facto permite explicar a razão pela qual os SI de alguns serviços de saúde sejam distintos 

dos adotados pela generalidade dos restantes serviços de saúde públicos - realidade que os 

privados não herdaram - com todas as vantagens e inconvenientes que daí advêm.   

 

O desenvolvimento interno e à medida permitiram, numa dada época, uma maior agilidade e 

capacidade autónoma para responder às necessidades das diversas unidades e serviços.  
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Contudo, o desenvolvimento de aplicações específicas para cada uma destas áreas, resultou na 

existência de uma multiplicidade de sistemas e aplicações autónomas, com necessidades de 

partilha de dados, informação e integração de sistemas, não adequadamente cobertas.   

 

Esta realidade representa um importante obstáculo à consolidação e manutenção da 

informação do doente, da gestão das unidades e dos serviços, e consequentemente à 

disponibilidade, em tempo útil, de informação de gestão completa, fiável e rastreável, 

indispensável para um adequado suporte à decisão e a uma gestão global eficaz e eficiente.  

 

Há diversas aplicações base que compõem os SI das unidades de saúde. Entre elas existem: 

 

 Sistemas de Gestão Hospitalar – sistemas administrativos dos hospitais onde reside alguma 

informação demográfica e episódica do doente, entre outras;  

 Sistemas de Gestão da Informação Clínica do Doente (Processo Clínico Eletrónico); 

 Sistemas de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento – sistemas que gerem o circuito 

de medicamento, nomeadamente a prescrição, a distribuição, a administração do 

medicamento e os stocks; 

 Sistemas usados nos laboratórios de Patologia Clínica, Anatomia Patológica e outros 

laboratórios para a realização de análises;  

 Sistemas de imagem que são utilizados na realização dos exames de imagem;  

 Logística de Farmácia – sistemas que permitem realizar a gestão de stocks dos armazéns 

não farmácia e farmacêuticos;  

 ERPs – módulos operacionais que permitem realizar a faturação da produção do Centro 

Hospitalar para os subsistemas como a ADSE, SAMS, entre outros e seguradoras.  

Esta lista não pretende ser exaustiva. 
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Figura 20 | Bird’s-eye view de múltiplos sistemas autónomos na saúde 

 

Um Bird’s-eye view ou uma visão panorâmica de múltiplos sistemas autónomos existentes na 

saúde, procura, antes de mais, ilustrar um ponto elevado de componentes vistas “de cima”, 

numa perspetiva como se o observador fosse um pássaro. 

 

Este tipo de abordagens é utilizado muitas vezes no desenho de projetos, plantas e mapas. Os 

sistemas autónomos referidos são fundamentalmente de âmbito clínico ou administrativo.  

 

Os de carácter clínico são usados na prática de atos médicos, de enfermagem, prescrição de 

medicamentos ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), sendo os seus 

grandes utilizadores médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório e de imagem.  

 

Os de carácter administrativo são os que são usados para a atividade de gestão da unidade de 

saúde ou hospital, tendo como utilizadores principais o pessoal administrativo, os serviços de 

suporte, os gestores, os diretores de serviço e a administração.  

 

Todos estes sistemas suportam processos transversais necessitando de comunicar entre si 

trocando informações, sejam elas os dados demográficos dos doentes, relatórios de MCDT ou 

os necessários dados para faturação. 
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É típica a existência de sistemas heterogéneos com características próprias e com bases 

tecnológicas diferentes, o que implica diferentes tipos de ligações e comunicações: ligações a 

nível dos dados, interfaces com protocolos HL7, ficheiros e apontadores.  

 

Cada uma destas soluções, com o seu objetivo geral, tenta trazer a cada sistema a capacidade 

de se interligar com outros, passando-lhe informação ou permitindo que este aceda a 

determinada informação. Já a interoperabilidade nunca foi pensada e testada numa fase inicial 

e/ou no desenvolvimento de aplicativos pelos SH da saúde uma vez que não se exigem provas.  

   

O crescimento de oferta das TICE tem sido exponencial. Para além das soluções à medida 

desenvolvidas no interior de cada unidade de saúde, regista-se, devido à crescente importância da 

área da saúde (aumento dos custos associados e investimento) um aumento exponencial da oferta 

de tecnologias e de SI de apoio à atividade clínica e atividades satélites. 

 

Assistimos ao surgimento mundial de uma população cada vez mais envelhecida, com um 

maior número de doenças crónicas, necessitando de mais e melhores cuidados de saúde.  

 

A prestação de serviços em saúde torna-se assim um “negócio” de mercados exuberantes, 

elevando consigo toda uma área envolvente, nomeadamente, a das TICE na saúde. 

 

A quantidade de dados recolhidos em SI tem vindo naturalmente a aumentar. Estes dados 

encontram-se em SI legados e em pleno funcionamento, bem como, em novos SI que vão 

sendo instalados. Neste contexto, a necessidade de interoperabilidade na saúde é obrigatória, 

uma vez que os diferentes SI divergem quanto: 

 

a) ao seu principal objetivo: a prestação de cuidados, a gestão de unidades ou investigação;  

b) ao seu âmbito, centrando-se normalmente numa atividade (por exemplo, registo clínico, 

registo administrativo, prescrição), numa especialidade clínica (cardiologia, cuidados 

intensivos, gastrenterologia) ou em determinados tipos de episódio concreto (casos de 

internamento, ambulatório, urgência, hospital de dia); 

c) às tecnologias que utilizam e lhes dão suporte (stand-alone, cliente-servidor, baseados 

na web).  
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Figura 21 | Interface gráfico do SONHO20 executado numa consola de texto 

 

As divergências de diversos SI também se encontram na forma utilizada para armazenar os 

dados e no seu significado. A título de exemplo veja-se a disparidade existente na forma de se 

guardar um valor supostamente tão simples como o género.  

 

São conhecidos SI com categorias e códigos dispares (1-Homem, 2-Mulher, 3-Hibrido) e (M-

Male, F-Female, T-Transgender, U-Undifferenciated, ?-Unknown), bem como, normas com o 

mesmo problema (F-Female, M-Male, O-Other, U-Unknown, A-Ambiguous, N-Not applicable 

em HL7) e (F-Female, M-Male, O-Other em DICOM). 

 

Se estendermos esta discussão para o domínio da codificação de procedimentos e 

diagnósticos o espaço de classificações e de codificações possíveis é grandemente aumentado, 

sendo possível utilizar o comentário irónico de Andrew S. Tanenbaum “the nice things about 

standards is that there are so many of them to choose from”. 

                                            
20   O Sistema de Informação para a gestão de Doentes, vulgo SONHO (Sistema Integrado de Informação Hospitalar) foi desenvolvido em 
parceria pelo INESC e pelo Serviço de Informática da Saúde (SIS), com o intuito de responder à crescente necessidade de tornar mais 
eficiente o trabalho administrativo nos hospitais portugueses. O SONHO surgiu na sequência de um sistema de informação anterior 
denominado Sistema Mínimo de Informação Médico-Administrativa no Internamento (SMIMAI). Ao mesmo tempo que surge o SONHO 
também aparece o LDRG. 
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Em 2007, foi elaborada uma revisão sistemática de mais de 3000 artigos científicos sobre 

integração de SI em saúde com o objetivo de rever a forma como é efetuada essa integração e 

de como têm evoluído para responder às necessidades dos doentes, profissionais de saúde e 

das instituições (Cruz-Correia et al., 2007). Deste trabalho concluiu-se que:  

 

 o interesse pela área da integração tem crescido rapidamente, havendo alguns países em que o 

trabalho de investigação é de realçar (EUA, Alemanha, Grécia, Dinamarca e China);  

 a integração tem-se focado especialmente na criação de redes regionais (63%) e menos no interior 

de hospitais (29%) ou de departamentos (9%);  

 entre 2003 e 2005 aparecem os primeiros sistemas que permitem o acesso aos dados pelos utentes 

suportando o paradigma do “patient empowerment”;  

 é notório também o aumento ao longo dos anos, do número e do tipo de instituições envolvidas em 

integração, nomeadamente cuidados primários.  

 

Numa vertente mais tecnológica são encontradas várias soluções técnicas, o que dificulta a 

interoperabilidade, coexistindo integrações com mensagens pré-definidos (44%), sistemas de 

middleware (40%), comunicação direta (10%) entre outros.  

 

Em termos de normas, o HL7 (68%) e o DICOM (32%) eram claramente as mais usadas. Em 

ambos os casos, o interface final com o utilizador era na grande maioria dos casos efetuado 

através do web browser (92%). 

 

Em termos nacionais, também existe um grande número e diversidade de SI instalados em 

instituições, nomeadamente nos hospitais públicos. Num estudo recente (Ribeiro et al., 2010), 

foi efetuado um levantamento dos SI instalados e nas integrações existentes nos hospitais do 

Norte de Portugal.  

 

Neste estudo foram encontrados, em média, 21 SI clínicos por centro hospitalar, não seguindo 

nenhum destes, um standard de arquitetura de informação e apenas 32% utilizando algum 

tipo de terminologia internacional.  

 

As integrações encontradas eram na sua enorme maioria ao nível dos dados ou da apresentação e 

não da camada lógica como é suposto acontecer. É de realçar que a enorme heterogeneidade 
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encontrada no interior de cada instituição, pode inclusivamente por em causa projetos de âmbito 

regional ou nacional (por exemplo, RSE - Registo de Saúde Eletrónico21). 

 

O trabalho de implementação efetuado no domínio da integração por algumas universidades 

portuguesas deve ser relevado. A Universidade de Aveiro através do IEETA desenvolveu a RTS 

(Rede Telemática da Saúde) para a região de Aveiro (Cunha, 2007), a Universidade do Minho 

implementou o sistema AIDA (Abelha et al., 2004) e a Universidade do Porto através do 

Serviço de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de Medicina tem mantido o seu 

sistema HSJ.ICU (Informação Clínica do Utente) em funcionamento e com grande adesão de 

utilizadores desde 2001 no Hospital S. João (Cruz-Correia, 2010). 

 

 

Figura 22 | Interface do sistema “Informação Clínica do Utente” 

 

O sistema HSJ.ICU permite aos profissionais enumerar um conjunto de recomendações que 

podem ser úteis para os vários intervenientes neste domínio: 

 

I. Permitir que os SI cresçam dentro e fora das paredes das instituições através da 

integração procurando dar resposta à interoperabilidade semântica;  

II. Integrar o máximo de SI nem que para tal seja necessário usar múltiplas tecnologias; 

III. Estar preparado para grandes diferenças de maturidade dos SI; 

                                            
21 Suportado por R1: Documento de Estado da Arte, datado de 29 de junho de 2009, disponível no sítio Portal da Saúde    
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IV. Considerar sistemas multiagente quando se desenha sistemas de integração que operam 

em ambientes complexos; 

V. Pensar na integração como uma forma de atingir um nível superior de utilização de 

informação e conhecimento; 

VI. Definir (e testar) políticas claras de acesso aos dados antes de serem incorporados nos SI; 

VII. Criar sensores de monitorização para os vários componentes dos SI e que sejam 

autoajustáveis (adaptativos); 

VIII. Criar ferramentas para verificar continuamente a integridade dos dados dos doentes em 

todos os SI; 

IX. Criar processos que permitem às instituições de saúde manter os seus dicionários de 

dados e garantir que estes sejam usados em todos os seus SI; 

X. Gerir eficientemente os vários recursos existentes levando em consideração os perfis 

dos utilizadores. 

 

O sistema de codificação clinica para classificar diagnósticos e procedimentos nas instituições 

prestadoras de cuidados de saúde, está assente numa metodologia de codificação designada 

ICD-9-CM. Internacionalmente, está previsto para 1 de outubro de 2014 a extinção da ICD-9-

CM e a sua substituição pela ICD-10-CM/PCS. 

 

A ACSS tem em desenvolvimento um projeto de implementação do sistema de codificação 

clínica ICD-10-CM/PCS que tem por finalidade adotar para Portugal aquele sistema para 

classificar diagnósticos e procedimentos nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, em 

substituição da ICD-9-CM, devendo dar-se início à sua utilização no dia 1 de janeiro de 2016. 

 

Recentemente por Despacho22 foi criada uma equipa de projeto, a cargo da ACSS, que ficará 

responsável pelo planeamento do projeto de implementação em Portugal desse sistema. 

 

A multiplicidade de sistemas de informação não constituiu uma barreira à interoperabilidade.  

 

Aliás, a ausência de multiplicidade de sistemas de informação nas unidades que prestam 

cuidados de saúde em Portugal, com o quase monopólio das aplicações SONHO, SAM, SAPE, 

SINUS, tem de certa forma adiado a definição de uma política de “Interoperabilidade na Saúde”.  
                                            
22 Despacho n.º 10537/2013, D.R., n.º 155, Série II de 2013-08-13 
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Adicionalmente ao que foi anotado, o SONHO (Sistema Integrado de Informação Hospitalar), 

também tem uma forte componente financeira, permitindo que sejam associados diagnósticos 

e procedimentos sejam registados como códigos CID23. Estes códigos são posteriormente 

transformados em GDH para fins de faturação. 

 

 

Figura 23 | Diagrama cronológico do aparecimento do SONHO 

 

Na sua essência, o SONHO é um sistema ADT (Admission Discharge Transfer/Admissão-alta-

transferência), funcionando como pilar fundamental de referenciação de doentes e episódios 

nas instituições de saúde que o utilizam.  

 

É constituído pelos módulos de Identificação, Consulta Externa, Urgência e Internamento. 

 

Este tipo de sistemas (ADT) são usados para manter o principal índice dos doentes (master 

patient index); no SONHO os principais identificadores do doente são o número de processo 

(que não existe para todos os doentes) e o número sequencial (este número não é sempre 

impresso nas vinhetas dos doentes e por essa razão nem sempre é conhecido pelos 

profissionais de saúde).  

 

Na categoria de aplicações informáticas, tal como referido acima, temos também em utilização 

o SAM, o SAPE e o SINUS, projetos que têm ultimamente sido liderados pelos SPMS que 

procuram fazer avançar em todos os hospitais do país as soluções herdadas da ACSS e do IGIF, 

de forma a conseguir dar resposta às necessidades dos profissionais e dos doentes.     

 

                                            
23 A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma nomenclatura de doenças criada para fins estatísticos. Começou a ser desenvolvida 
ainda no Séc. XIX e é mantida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Passou por várias revisões das quais a mais conhecida ainda é a 
nona (ICD-9) que data de 1975. A 10ª revisão (ICD-10) já existe desde 1993 mas não tem ainda utilização generalizada. Em especial não é 
utilizada em Portugal nem nos Estados Unidos. Em vez dela é utilizada uma modificação clínica da CID-9: a ICD-9-CM (Classificação 
Internacional de Doenças, 9ª Revisão, Modificação Clínica). A 11ª revisão está já em estudo. Vai ser uma verdadeira ontologia com definições 
de termos ou conceitos e relações entre estes. 
 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

78 de 167 
 

No caso do SAPE, este sistema foi inicialmente desenvolvido na Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, com a designação de “Enfin” (Enfermagem/Informática).  

 

Após uma fase de funcionamento como projeto-piloto em três hospitais do norte e de ter sido 

desenvolvido um novo módulo para ser utilizado nos cuidados de saúde primários, o SAPE foi 

aprovado para funcionar no SNS pelo IGIF em 2002. 

 

A atualização desta aplicação, assim como a continuada aposta no SONHO (ainda em 

desenvolvimento), constitui um passo fundamental para a concretização de uma das 

prioridades definida pelo atual governo: investir nos SI de forma a permitir que os dados 

sejam partilhados, conseguindo um SNS mais eficaz. 

 

O upgrade do SAPE, segundo as equipas técnicas, permite dar resposta à interoperabilidade 

necessária para o bom funcionamento da Plataforma de Dados da Saúde, que no futuro prevê 

a disponibilidade de dados clínicos nos diferentes portais do SNS, permitindo uma efetiva 

partilha de informação entre todos os SH. 

 

 

 

Figura 24 | Interface gráfico da nova versão do SAPE 
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O sistema que está em migração inclui também novas funcionalidades que vão permitir maior 

eficácia ao funcionamento da enfermagem. Inclui, por exemplo, o catálogo de códigos das 

alergias, comum ao sistema disponibilizado para os médicos. 

 

A unicidade de SI não garante facilmente, interoperabilidade, visto esta estar limitada ao 

universo de dados das aplicações existentes. Ou seja, independentemente dos sistemas, é 

necessária a existência de normas para a troca de informação, para que a interoperabilidade 

exista a nível nacional, europeu ou internacional. 

 

A implementação de uma plataforma nacional de interoperabilidade entre os sistemas 

aplicacionais distribuídos pelo país era um dos pilares do Plano Tecnológico da Saúde (PTS) 

que foi apresentado em 18 de novembro de 2008 pelo XVII Governo Constitucional. 

 

Seria pretensão do PTS desenvolver-se em torno de 3 eixos de desenvolvimento prioritários, 

suportados numa infraestrutura tecnológica, como a seguir se indicam: 

 

 Simplificar o Acesso – suportaria um conjunto de medidas tendentes a proporcionar ao 

cidadão um acesso mais fácil e mais transparente ao SNS; 

 Qualificar a Prestação de Cuidados - suportaria um conjunto de medidas tendentes a 

melhorar a qualidade intrínseca dos serviços de saúde prestados ao utente; 

 Otimizar os Recursos - visava prestar melhor serviço, sem aumentos de custos mas com 

uma mais eficaz utilização dos recursos disponíveis. 

 

Quadro 10 - Proposta do PTS assente numa Infraestrutura Tecnológica 
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Após eleições e mudanças governamentais em junho de 2011, deu-se início ao XIX Governo 

Constitucional em que o Ministério da Saúde através dos SPMS na sequência de um concurso 

público internacional lançado em 2012, aprovou e validou propostas de um conjunto de 

fornecedores para serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software e 

gestão operacional de sistemas e bases de dados. 

 

Um dos propósitos foi o de dar voz ao mercado, caracterizando e identificando o que existe 

em Portugal em termos de programas e soluções existentes, para garantir resposta às várias 

solicitações dos profissionais de saúde, associando-se a exigência de baixar custos na 

prestação de serviços, quer de mão-de-obra qualificada, quer de valor/hora por perfil técnico.  

 

Destacam-se em seguida, um conjunto de tarefas de acordo com um conjunto de requisitos, 

basicamente, de dois tipos: 

 

A. Tipo de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção Aplicacional 

 

(i) Principais tarefas envolvidas:  

• Levantamento e caracterização de sistemas e tecnologias de informação; 

• Desenho e aferição da usabilidade dos interfaces; 

• Gestão de projeto e planeamento de implementação;  

• Desenvolvimento aplicacional;  

• Especificação de requisitos;  

• Desenho da arquitetura;  

• Desenho detalhado; 

• Processos de gestão, planeamento e implementação;  

• Gestão de entregas;  

• Gestão de relatórios de serviços;  

• A construção, a integração, os testes, o acompanhamento à entrada em exploração, a 

aceitação definitiva, gestão de configurações, garantia da qualidade e documentação.  

 

A estas tarefas acrescem as atividades acessórias ou auxiliares seja qual for a sua natureza, 

designadamente em matéria de formação.  

 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

81 de 167 
 

(ii) Equipa de natureza multidisciplinar envolvendo necessariamente um perfil de gestor de 

projeto, de arquiteto de sistema de informação, de consultor tecnológico e de consultor funcional. 

 

Exemplo da caracterização de um dos 35 lotes a concurso: 

 

Quadro 11 - Lote 15 | Serviços Desenvolvimento e Manutenção Aplicacional - eLearning 

 

B. Tipo de Serviços de Gestão de Infraestruturas de Data Center 

     

(i) Principais tarefas envolvidas:  

• Gestão global dos Data Centers dos SPMS, devendo para o efeito utilizar a plataforma de 

Service Desk para gestão de incidentes e de alterações; 

• Suporte de segunda linha às instituições do SNS, na resolução de incidentes ocorridos 

em sistemas operativos, bases de dados e middleware, onde residem os sistemas de 

informação suportados pelos SPMS, nomeadamente o SONHO, SINUS, SAM-H, SAM-CS, 
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SAPE-H e SAPE-CS, devendo para o efeito utilizar a plataforma de Service Desk da SPMS 

para gestão de incidentes e de alterações; 

• Implementação e gestão dos sistemas operativos Microsoft;  

• Implementação e gestão dos sistemas operativos UNIX (AIX, SOLARIS, HP-UX e Redhat 

Linux e SUSE Linux); 

• Implementação e gestão das plataformas de virtualização VMWare vSphere com vCenter; 

• Implementação e gestão das plataformas de virtualização Microsoft Hyper-V e Virtual 

Machine Manager; 

• Implementação e gestão das plataformas de virtualização IBM Power Hypervisor, 

PowerVM e LPARs; 

• Implementação e gestão das bases de dados (Oracle – versões 7, 8, 9, 10g e 11g; 

Microsoft SQL Server – versões 2000, 2005 e 2008; e MySQL); 

• Implementação e gestão das plataformas Oracle (Application Servers, Forms, Reports, 

WebCache, Discoverer e BPEL); 

• Implementação e gestão das plataformas Microsoft (Active Directory, Exchange, BizTalk, 

System Center Configuration Manager e Microsoft Identity Lifecycle Manager); 

• Implementação e gestão das plataformas aplicacionais Web (Microsoft Internet 

Information Server e Apache Tomcat); 

• Implementação e gestão das plataformas de colaboração (Microsoft Project Server, 

Microsoft Office Sharepoint Server, Microsoft Content Management Server, DotNetNuke 

e Microsoft Office Communications Server); 

• Implementação e gestão das plataformas de segurança (Microsoft ISA Server, CA eTrust 

e eTrust Secure Content Manager); 

• Implementação e gestão das plataformas de monitorização (IBM Tivoli, Microsoft 

System Center Operation Manager, Oracle Grid Control, Nagios e CISCO Works);  

• Implementação e gestão das plataformas de Backup (IBM Tivoli Storage Manager, HP 

Data Protector, Veritas NetBackup e Microsoft System Center Data Protection Manager); 

• Gestão de Armazenamento (IBM DS8000, IBM DS4700, HP EVA3000, HP EVA4000 e HP 

EVA6000).  

 

(ii) Os requisitos para a prestação deste tipo de serviços passam pela existência de equipas de 

natureza multidisciplinar envolvendo necessariamente um perfil de gestor de serviço, técnico 
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de plataforma de gestão, gestor de armazenagem e segurança, gestor de base dados Oracle, 

gestor de plataforma Oracle e gestor de plataforma Microsoft. 

 

Acresce referir que os prestadores de serviços uma vez selecionados obrigam-se a entregar 

aos SPMS todas as informações de que esta necessite para conhecer, utilizar plenamente e, se 

necessário, reparar, a solução decorrente da prestação de serviços contratada, incluindo, 

entre outros, manuais, livros técnicos, código fonte documentado, relatórios de execução do 

projeto, diagramas e documentação de suporte às várias fases do projeto (análise requisitos, 

desenho, implementação e testes). 

 

Para um melhor entendimento do que os SPMS pretenderam obter em termos de eficiência de 

recursos, dá-se um exemplo da caracterização do “Lote 35 – Serviços de Gestão Operacional 

das Infraestruturas do Data Center” para o desenvolvimento de tarefas nas seguintes áreas:  

 

a) Atualização das infraestruturas tecnológicas ao nível dos Data Centers dos SPMS;  

b) A monitorização e análise contínua dos sistemas instalados; 

c) O acompanhamento e resolução de incidentes ocorridos nos sistemas em exploração;  

d) A segurança da informação;  

e) A otimização dos recursos disponíveis zelando pela eficiência da sua utilização.  

 

Quadro 12 - Apuramento do preço hora nas categorias/perfis para os serviços tipo B 
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Dir-se-á que este conjunto de serviços e requisitos poderão não ser suficientemente objetivos 

e concretizadores para que a interoperabilidade na saúde seja o início de um caminho 

favorável à promoção e alinhamento técnico, funcional e organizacional que necessitamos. 

 

Em alinhamento com as boas práticas internacionais, a base para o fornecimento de melhores 

serviços, adequados às necessidades dos cidadãos e dos processos de negócio, a custos mais 

baixos, poderá ser a existência de uma infraestrutura de TICE que se preste como alicerce 

para a criação desses serviços. Uma organização moderna, integrada e eficiente, exige 

sistemas igualmente modernos, integrados e interoperáveis, trabalhando de forma íntegra, 

segura e coerente em todo o setor público e privado.  

 

Neste contexto, a “Interoperabilidade na Saúde” em termos de tecnologia, processos, dados e 

informação é condição vital para o fornecimento de serviços de qualidade, tornando-se 

referência para um governo nacional e para estruturas organizacionais em todo o mundo. 

 

Podemos também afirmar que numa aproximação ao conceito de governo eletrónico, a 

“Interoperabilidade na Saúde” permitirá racionalizar investimentos em TICE, por meio da 

partilha de informação e conhecimento já existente com reutilização de recursos tecnológicos. 

 

Parece fácil mas ao juntarmos competências de vários níveis profissionais, talvez tenhamos 

dificuldades acrescidas, uma vez que o rigor e uma maior exigência na gestão de projetos, 

obriga a uma concentração de esforços que não garante a qualidade na prestação do serviço. 

 

O que nos reserva o futuro é uma incógnita mas temos a certeza que está mais próximo. Numa 

recomendação realista, a implementação em larga escala de uma Gestão por Processos deve 

ter uma ligação à Gestão Estratégica de médio longo prazo e ser transversal aos governos. 

 

Mais do que os benefícios imediatos que eventualmente poderá trazer, terá a virtude de fazer 

sobressair um grande conjunto de problemas a serem resolvidos que dificultam a integração 

de SI em saúde, nomeadamente e em termos práticos a necessidade de: 

 

 Uma representação mais uniforme da informação dos cidadãos, utentes, doentes (por 

exemplo, diferentes terminologias e estruturas de dados alinhadas num referencial); 
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 Codificação e catalogação dos vários intervenientes nos processos existentes e a criar 

(por exemplo, junto dos profissionais de saúde, instituições de saúde, entre outros SH); 

 A sincronização dos tempos de processamento e de execução dos inúmeros servidores 

existentes nas nossas unidades e prestadores de saúde. 

 

Relativamente à representação da informação atrás descrita, talvez uma das soluções sejam os 

desenvolvimentos relacionados com o OpenEHR, em que a sua utilização na realidade 

portuguesa (Cruz-Correia et al., 2009) seja útil na forma e contexto de podermos acompanhar 

os excelentes exemplos que nos vão sendo dados por países como a Suécia ou o Brasil.   

 

A proliferação de sistemas é de tal ordem complexa que a estratégia dos atores do mercado é 

baseada na crescente globalização de processos e na prestação de serviços de saúde (a nível 

local, nacional e internacional). 

 

Em termos de áreas de intervenção, existem atualmente áreas de significativa melhoria e/ou 

intervenção na integração dos sistemas nas Unidades de Saúde, sejam elas Hospitais, Centros 

de Saúde, ou outras. 

 

Estas melhorias terão um impacto positivo na simplificação do acesso à informação, na 

eliminação da duplicação de dados, na sincronização da informação e na diminuição da 

dispersão da informação.  

 

Figura 25 | Arquitetura abstrata da norma OpenEHR 
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Num ambiente onde existe uma grande heterogeneidade de sistemas, com graus e métodos de 

desenvolvimento diferentes, a inexistência de uma estratégia de integração potencia as 

dificuldades sentidas, ao qual não é alheio o cenário misto e corrente no qual coexistem 

circuitos de informação em papel e sistemas de tratamento informatizado.  

 

A utilização de critérios na introdução de sistemas nas unidades e diversos prestadores de 

serviços de saúde garantindo que estes façam uso de um conjunto de boas práticas permitirá 

eliminar algumas das dificuldades e começar um caminho de inversão do cenário atual.  

 

Estes critérios passam pela definição de uma estratégia de integração transversal à unidade 

ou serviço em questão, quer pela definição de regras para o desenvolvimento de aplicações, 

quer pela gestão de projetos a nível profissional e acima de tudo pela adequação dos sistemas 

existentes às reais necessidades.   

 

Os sistemas existentes nos diversos organismos de saúde são heterogéneos apresentando 

funcionalidades específicas e abordagens próprias. Estas características fazem com que seja 

necessária especial atenção ao nível da integração, garantindo o correto funcionamento dos 

sistemas para que em conjunto criem um sistema de informação global. 

 

Síntese e recomendações de Proliferação de Sistemas 

 

Sistemas que se assumam como ilhas não contribuem para o coletivo, logo, não participam, 

não entendem, nem agrupam dados, informação e conhecimento do SI global. Deste modo, 

sugerem-se duas soluções para a implementação de uma estratégia clara de integração: 

 

1. A introdução de um novo sistema vertical, completo e abrangente a todas as áreas/serviços 

que trabalhe de forma integrada e que dê resposta às diferentes necessidades.  

 

2. A definição de uma estratégia de integração assente num número reduzido de 

macroprocessos que permita a adição de novos processos e a evolução dos existentes, 

garantindo uma boa comunicação entre estes.  
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A introdução de um sistema novo e com capacidades que abranjam toda a atividade dos 

organismos de saúde, implica um investimento significativo, não só em termos financeiros 

mas também em termos funcionais. Talvez não exista nenhum fornecedor nem fabricante 

mundial que sozinho tenha a capacidade suficiente para dar resposta a tal desiderato.  

 

Por outro lado, a mudança para um sistema completamente novo trás implicações a nível do 

funcionamento dos serviços, da formação de recursos e da curva temporal de adaptação a uma 

nova realidade. Não obstante, resolve os problemas de falhas de informação a inexistência de SI 

em determinadas áreas e dá uniformidade ao funcionamento dos organismos.  

 

O que sabemos é que toda e qualquer solução existente não é 100% abrangente e precisa 

também de adaptações para dar resposta a alguns requisitos específicos, sejam eles 

interoperáveis num contexto português, europeu ou universal. 

 

A segunda solução sugerida adequa-se a ambientes onde existe já um conjunto de aplicações 

que desempenham bem as suas funções. Neste caso, a introdução de uma plataforma de 

integração que passa a ser responsável pela troca de informação entre sistemas de uma forma 

controlada e parametrizada, poderá resolver as questões de comunicação.  

 

Esta plataforma posicionar-se-ia como intermediária entre os sistemas já existentes 

assumindo a responsabilidade dos fluxos de informação. As vantagens da introdução de uma 

plataforma deste tipo são várias, pois permite manter os sistemas atuais fazendo apenas as 

alterações necessárias para que estes passem a articular-se com a plataforma.  

 

Adicionalmente, permite também a adição de sistemas de uma forma mais transparente sem 

influenciar os restantes. O resultado final é uma arquitetura onde sistemas heterogéneos e com 

características específicas partilhem informação evitando os problemas anteriormente descritos 

como a duplicação, a indisponibilidade ou a disseminação desatualizada de informação.  
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Figura 26 | Componentes de um Modelo de Interoperabilidade completo24 

                                            
24 Projeto do Governo Federal Brasileiro cujo desenvolvimento está baseado, desde 2005, nos Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrónico. Conhecido como e-PING2, engloba uma série de padrões e especificações técnicas que objetivam uniformizar as práticas dos 
órgãos estatais e alcançar a interoperabilidade dos serviços de Governo Eletrónico no País. O Framework e-PING aborda fundamentalmente 
as temáticas associadas a standards e modelos tecnológicos, porém não se encarrega das especificações institucionais, da adaptação do marco 
jurídico normativo e da infraestrutura tecnológica necessária para implementar um modelo completo de interoperabilidade. 
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4.  INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

A presente temática que procura identificar os limites, implicações futuras, inovação 

tecnológica ou transição de soluções fornecidas e muitas vezes anunciadas como “milagrosas” 

mas nem sempre adaptáveis, necessárias ou até recomendáveis, no que diz respeito às 

realidades de cada comunidade, região, país ou área geográfica. 

 

Uma notícia de abril de 2013 deu conta que mais de 30 líderes globais defendem standards na 

saúde. Os sistemas de saúde enfrentam, a nível mundial, desafios que afetam a cadeia de valor 

no seu todo, dos produtores a fornecedores, distribuidores, centrais de compras e prestadores 

de cuidados de saúde.  

 

Estes desafios estão relacionados com temas tão relevantes – e sensíveis – como a contrafação 

em medicamentos e dispositivos médicos, a ineficaz recolha de medicamentos e dispositivos e 

os erros de medicação, que afetam toda a cadeia de valor da saúde. Travar estes custos 

crescentes tornou-se uma prioridade absoluta para os SH envolvidos com a saúde. 

 

A implementação de standards globais ao longo de toda a cadeia de valor da saúde poderia 

salvar entre 22 a 43 mil vidas humanas e evitar a incapacidade em 0,7 a 1,4 milhões de 

pacientes, segundo o relatório da McKinsey, “Strength in unity: The promise of global 

Standards in Healthcare”.  

 

Este relatório baseia-se em mais de entrevistas a 80 importantes líderes do setor e é o 

primeiro do género a quantificar os benefícios de uma norma única nas cadeias de valor da 

saúde. Outros resultados identificados por este estudo: 

 

 Manter milhares de milhões em medicamentos contrafeitos fora da cadeia de valor; 

 Garantir benefícios substanciais em termos de segurança para o doente que podem 

reduzir os custos de saúde entre 40 e 100 milhares de milhões de dólares; 

 Custos significativamente mais baixos do que através da adoção de 2 ou mais sistemas. 

  

Finalmente, sublinha-se neste documento que os regulamentos e diretivas – ao nível 

comunitário, por exemplo – continuam a evoluir, tendo um impacto direto na cadeia de valor 
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da saúde, na medida em que é exigida aos diversos SH a implementação de tecnologias de 

identificação automática (AIDC).  

 

O objetivo último passa por garantir a rastreabilidade em todos os produtos de saúde. Alguns 

estudos apontam, inclusivamente, que a utilização de códigos de barras e de sistemas de 

leitura ótica (scan) à cabeceira do doente/paciente que permitiriam uma redução nos erros de 

medicação até 40%. 

 

A temática é tão vasta que talvez seja prudente, no âmbito do presente estudo, ficarmo-nos 

apenas por identificar alguns tópicos, sem embargo de serem possíveis reunir novos conceitos e 

iniciativas, numa eventual segunda fase do estudo, sendo possível o seu desenvolvimento futuro. 

 

Deste modo, estimam-se os seguintes horizontes temporais: 

 até 5 anos 

e-Prescribing; 

Novas Interfaces (Dispositivos Móveis). 

 

 até 10 anos 

Active Aging / Telecare; 

Novas Interfaces (TV Interativa). 

 

 até 20 anos  

Sistemas de Hospitalização Domiciliária / Ambient Assisted Living. 

 

De acordo com a revista Semana Informática25, podemos entender saúde como sendo algo que 

envolva ação humana, tecnologia e inovação. Lido de outra forma temos a seguinte equação: 

 

Saúde = Ação Humana + Tecnologia + Inovação 

 

Esta fórmula poderá mudar o paradigma da saúde e melhorar os cuidados prestados. Inclui 

uma forte componente tecnológica e de inovação, mas não dispensa a intervenção dos 

profissionais de saúde. 
                                            
25 Artigo disponível no sítio: http://www.semanainformatica.xl.pt/saúde/1072-saúde-acção-humana-tecnologia-inovação.html  

http://www.semanainformatica.xl.pt/saúde/1072-saúde-acção-humana-tecnologia-inovação.html
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Um estudo realizado pelo The Economist Intelligence Unit e pela Ricoh revela que a velocidade 

das mudanças no setor da saúde é o principal desafio associado à tecnologia.  

 

Há muito que o elemento tecnológico conquistou espaço junto dos profissionais do setor, 

grandes adeptos de gadgets pessoais. Mas está na hora de ser dado mais um passo, ou seja, de 

os profissionais usarem a experiência desenvolvida com a tecnologia de consumo na 

otimização dos métodos de trabalho e na melhoria dos cuidados prestados aos pacientes. 

 

Figura 27 | Estudo “The Economist Intelligence Unit” 

 

O estudo revela que esta mudança já está a acontecer. Num contexto “seres humanos e 

máquinas” cerca de 92,5 % dos executivos ligados aos cuidados de saúde, às biotecnologias e 

ao setor farmacêutico afirmam estar mais dependentes da tecnologia nos últimos três anos. 

  

À medida que a prática de telemedicina cresce em todas as áreas da saúde, a integração e a 

transformação de processos tornam-se cada vez mais importantes. Esta realidade baseia-se na 

estimativa de que a economia digital está a crescer a um ritmo 7x superior ao do resto da economia 

para acentuar que não se preveem abrandamentos no ritmo das alterações associadas à tecnologia. 

  

“A tecnologia continuará a ser um fator-chave nos cuidados de saúde e a inspirar novos 

modelos de negócio, os quais vão alterar a forma como no futuro os profissionais de saúde 

comunicarão com os pacientes e prestarão serviços”, defende um responsável pelo estudo.  
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Decisiva num setor que pede mais proximidade e acuidade, a tecnologia é ainda apontada por 

uma larga maioria dos responsáveis da área de saúde (78%) como pouco valorizável só por si, 

uma vez que este setor exige muito contacto humano.  

 

A componente intervenção humana é indicada como sendo “essencial” não só para o 

atendimento ao doente, mas também para criar processos inovadores que convertam o 

investimento em tecnologia, numa Gestão por Processos, com reais benefícios e eficiência. 

  

Outro destaque que o documento concretiza “a integração de sistemas de gestão da 

informação num hospital permite que os médicos acedam mais facilmente aos registos dos 

doentes, tenham acesso imediato a resultados de exames e enviem prescrições de 

medicamentos diretamente para os farmacêuticos, tornando a prestação de cuidados de saúde 

mais rápida e mais eficiente”, justifica um dos responsáveis pelo estudo. 

 

Baseados nos dados recolhidos, conclui-se que o valor da tecnologia resulta da conjugação 

entre a intuição e a inteligência dos seres humanos. É isso que faz funcionar a tecnologia e que 

permite dar resposta às necessidades do setor da saúde. 

  

Cerca de 70% dos responsáveis do setor concordam que a tecnologia tornou os seus colaboradores 

mais criativos em termos de desenvolvimento de novos serviços de saúde, medicamentos e 

produtos, no entanto, as alterações associadas à tecnologia não significam que, no futuro, robôs ou 

computadores venham a substituir as pessoas na gestão dos cuidados de saúde. 

  

Para além dos cuidados de saúde, outros inquiridos do setor da biotecnologia e farmacêutico, 

indicaram o diagnóstico dos doentes (36%) e o desenvolvimento de novos tratamentos e 

novos medicamentos (32%) como as duas áreas principais em que a intuição dos seres 

humanos deve prevalecer. 

  

É por isso que os grandes desafios que o setor da saúde enfrenta, no que se refere à 

tecnologia, assentam sobretudo no facto desta evoluir mais rapidamente do que os processos 

internos que a sustentam e na falta de integração. Razão pela qual uma Gestão por Processos 

ágil e alinhada com a estratégia é um imperativo que urge desenvolver para travar custos. 
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O estudo remete para a realidade de, frequentemente, os diferentes sistemas da organização 

não estão interligados, aspeto referido por 38% dos responsáveis do setor da saúde. 

 

 “Os processos inovadores e automatizados garantem a recolha da informação fundamental, a 

sua integração na organização e podem facilmente ser acedidos 24 horas por dia, além de que 

suportam a normalização da documentação, melhoram a partilha da informação, reduzem os 

custos administrativos e melhoram a confidencialidade dos dados dos doentes”. 

 

Embora 65% dos inquiridos pelo The Economist Intelligence Unit afirmem que a tecnologia 

permite aumentar a eficiência, todos acreditam que ainda é possível fazer mais. 

  

Conclui-se no estudo que “ao centrar as atenções na otimização de processos, os profissionais 

de saúde conseguem uma maior agilidade, o que significa menos dores de cabeça na adoção 

de novas tecnologias e de novas formas de trabalhar. Ainda mais importante é o facto de 

permitir que se concentrem no que é verdadeiramente importante: encontrar novas formas 

de cuidar dos doentes e melhorar continuamente a prestação de serviços de saúde”. 

 

Em termos estatísticos, o que os responsáveis pela tecnologia e saúde pensam, é o seguinte: 

  

 92,5% dos executivos da área da saúde tornaram-se mais dependentes da tecnologia nos 

últimos três anos; 

 70% consideram que a tecnologia tornou os seus colaboradores mais criativos nos 

últimos 10 anos; 

 78% consideram que a tecnologia só por si trouxe pouco valor acrescentado; 

 65% afirmam que ainda existe um longo caminho a percorrer para uma maior eficiência; 

 36% dizem que a intuição humana é imprescindível no diagnóstico de doentes. 

 

Outra realidade muito discutida é a evolução do conceito de Teleconsulta. Confundir o 

conceito de Telemedicina com o de Teleconsulta não é invulgar. Na realidade o segundo é uma 

subárea do primeiro, a par de outros como o Telediagnóstico ou a Teleassistência. 
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Quadro 13 – Hospitais que praticam atividades de telemedicina, por tipo de atividade em 2010 (%) 

 

A OMS define Telemedicina como “a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos 

casos em que a distância é um fator crítico; tais serviços são providos por profissionais da 

área da saúde, usando as TICE para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, 

prevenção e tratamento de doenças e a educação contínua de prestadores de serviços em 

saúde assim como, para fins de pesquisas e avaliações; tudo no interesse de melhorar a saúde 

das pessoas e da comunidade.” 

 

Podemos definir Teleconsulta como “uma consulta médica em tempo-real realizada com 

auxílio de meios telemáticos e sistemas de informação que permitem o diagnóstico e 

tratamento de um doente que se encontra geograficamente afastado do médico”.  

 

Este tipo de paradigma nasce com a corrida espacial, em que nos anos 60 do século XX a NASA 

se deparou com a necessidade de ter de prestar auxílio médico a doentes que estariam em 

órbita, impossibilitados de poderem receber consultas médicas presenciais. 

 

Ao longo das últimas décadas o conceito foi amadurecendo a par da evolução/revolução das 

TICE, o que levou a um aumento de interesse da classe médica na sua utilização para as 

populações em geral. Esta situação despoletou inúmeros debates de foro deontológico. 
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No espaço europeu foram abordados pelo C.P.M.E. (Comité Permanente de Médicos Europeu) 

e que no caso nacional culminou em 2008 com a introdução do capítulo XII – Telemedicina 

(Artigos 94º ao 97º) no código deontológico médico português.  

 

O paradigma que antes era visto como um último recurso para impulsionar a prestação de 

cuidados médicos a doentes que poderiam estar em situações limite como uma estação científica 

na Antártida ou na estação espacial MIR, passou a ser considerado como um meio efetivo de 

cuidados de médicos para as diferentes tutelas da saúde.  

 

Na última década surgiram vários projetos de Teleconsulta em Portugal, uns com âmbito regional, 

outros com contornos internacionais. Mais do que identificar os sucessos e dificuldades desses 

projetos, importa referir a tendência que pode ser sintetizada na referência a um estudo da IDC 

“Despesa TIC na Administração Pública num Ambiente Recessivo e de Restrições Orçamentais”. 

 

Segundo a IDC, “Pressões socioeconómicas irão obrigar os governos a ter em consideração 

opções de distribuição de serviços que, anteriormente, eram consideradas demasiado difíceis, 

demasiado radicais ou demasiado diferentes.” 

 

 

 

Quadro 14 – Barómetro IDC 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

96 de 167 
 

Tendências demográficas como o envelhecimento da população portuguesa (segundo dados 

do INE), necessidade de racionalização de recursos e confiança no desempenho das mais 

recentes plataformas de Teleconsulta vão levar à utilização deste tipo de soluções para levar a 

cabo a missão de disponibilizar ao cidadão um acesso universal aos cuidados de saúde.  

 

O Plano Nacional de Saúde 2011-2016 também refere a importância desta abordagem dentro 

do conceito de Telemedicina, pelo que será um tema incontornável nos próximos 5 anos. 

 

Importa, todavia, identificar a problemática da interoperabilidade nas Teleconsultas. Os 

sistemas informáticos que suportam Teleconsultas podem ir desde simples soluções de 

videoconferência a plataformas muito evoluídas onde os sistemas de videoconferência são 

conjugados com som e luz para criar uma sensação de “presença”. 

 

Estas plataformas incluem periféricos clínicos: estetoscópios para auscultação remota, 

otoscópios para análise de ouvidos, nariz e garganta, dermatoscópios, câmaras oftalmológicas, 

espirómetros, leitores de ECG, monitores de tensão arterial entre outros. 

As plataformas de colaboração permitem a digitalização de documentos, a troca de ficheiros, a 

partilha de aplicações médicas, acesso aos sistemas de imagens médicas (PACS) e utilização 

de white boards como zona de trabalho comum para manipular diagramas e imagens. 

 

Considere-se a seguinte figura que representa duas plataformas de Teleconsulta de 

fabricantes diferentes, instaladas num Hospital e num Centro de Saúde.  

 

Estação Médica

Médico 

Especialista

Paciente

Estação 

Remota

Periféricos Clínicos

Periféricos 

Clínicos

Hospital A Centro Saúde B

Ligação Rede

Médico 

Família

 

Figura 28 | Exemplo de interoperabilidade aplicada à Teleconsulta 
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O objetivo desta arquitetura é o de permitir ao doente, acompanhado do seu médico de família no 

Centro de Saúde da sua área de residência, aceder a cuidados hospitalares prestados através da 

solução de Teleconsulta. 

 

Do ponto de vista de interoperabilidade podemos estudar o problema de forma separada para cada 

um dos seguintes componentes de uma plataforma de Teleconsulta: 

  
 Videoconferência 

 Periféricos clínicos 

o Aquisição de imagem médica 

o Aquisição de som de auscultação 

 Ambiente de colaboração. 

 

Os sistemas de videoconferência utilizados funcionam sobre IP através dos protocolos H.323 

pelo que a interoperabilidade entre sistemas normalmente não apresenta grandes problemas. 

 

A utilização do protocolo H.239 permite que os sistemas possam partilhar outra sessão além 

da videoconferência, tipicamente uma apresentação na estação de trabalho que se pretende 

partilhar com o sítio remoto. 

 

A questão dos periféricos clínicos poderá ser de natureza muito mais complexa do ponto de 

vista da integração. A captura de imagem médica realiza-se com câmaras próprias existentes 

no sítio do doente, neste caso no Centro de Saúde.  

 

No local, o médico de família deverá poder visualizar o streaming de vídeo e selecionar 

fotografias que deverão ser gravadas no PACS da organização, vinculando-as ao Registo de 

Saúde Eletrónico (RSE) do doente.  

 

Desde logo é necessário que as imagens possam ser convertidas em formato DICOM para que 

tal possa ser feito. Por outro lado, é necessário disponibilizar o streaming de vídeo ao médico 

que se encontra no hospital. Para este efeito o mais adequado será a utilização de aplicações 

baseadas em web browser que não obriguem a instalação de software no sistema hospitalar. 
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No que concerne à utilização de dispositivos como um estetoscópio, a questão complica-se, 

uma vez que não existe nenhum princípio de interoperabilidade entre estetoscópios 

eletrónicos de diferentes fabricantes.  

 

Este tipo de dispositivos normalmente admite dois tipos de instalação. O primeiro é realizado 

através da introdução do som de saída diretamente no canal de áudio do sistema de 

videoconferência ou da plataforma de colaboração do sistema de Teleconsulta.  

 

Normalmente esta solução não é a mais aconselhada, uma vez que permite a auscultação tem 

em conta o registo sonoro entre os 20 Hz e os 1400 Hz cuja integridade não é respeitada pelos 

sistemas de compactação e descompactação de áudio e vídeo digitais, através de software 

(codecs) utilizados para produzir o canal áudio normal.  

 

O resultado final é de um lado o médico de família estar a ouvir o coração do paciente, e do 

outro, o médico hospitalar, estar a ouvir um registo sonoro completamente diferente. 

 

A abordagem mais segura passará então pela aquisição do sinal digital e transmissão desses 

dados via rede IP para o destino, onde estes deverão ser escritos na porta série do estetoscópio do 

médico hospitalar.  

 

Nesta situação o som ouvido pelo médico de família que realiza a auscultação ao paciente, é 

exatamente o mesmo que o som reproduzido para o médico especialista que se encontra no 

hospital. No ponto de vista de interoperabilidade haverá que trabalhar com os fabricantes de 

estetoscópios na procura de um “standard codec”, utilizado por este processo de digitalização de 

sinal que ocorre no aparelho.  

 

Só nessa altura se poderão utilizar estetoscópios de fabricantes diferentes para o processo de 

auscultação em Teleconsultas. No que toca a plataformas de colaboração é muito importante 

garantir a interoperabilidade entre plataformas, uma vez que estas são incontornáveis para 

tornarem a consulta remota um ato de colaboração viável.  

 

Os médicos intervenientes numa Teleconsulta não poderão prescindir de partilhar aplicações, 

discutir sobre uma imagem médica no whiteboard ou transferir um simples ficheiro.  
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Figura 29 | Exemplo de funcionamento de uma Teleconsulta 

 

Este ato, tão simples, pode ser fundamental para fazer algo que não é complicado, como um 

médico especialista poder preencher um consentimento informado relativo à recolha de tecido 

para uma biopsia durante uma consulta. 

 

O passo seguinte será digitalizá-lo e enviá-lo para o Centro de Saúde para que este seja impresso, 

assinado pelo doente na presença do seu médico de família e digitalizado novamente para ser 

impresso no hospital. 

  

Se tal não for possível a entidade prestadora de cuidados de saúde terá de socorrer-se do 

envio de faxes ou correio eletrónico entre as organizações, com todos os constrangimentos 

processuais e de tempo para os doentes que decorrem de uma situação desse tipo. 

 

Uma alternativa interessante ao processo de garantir interoperabilidade entre sistemas de 

colaboração, poderá ser a adoção de plataformas de colaboração baseadas em web browser 

que permitam um acesso mais universal a todos os utilizadores da plataforma.  

 

Nesse cenário o médico do Centro de Saúde B poderá aceder via web browser ao sistema de 

colaboração do Hospital A para proceder à Teleconsulta, em vez de estar dependente de que o 

seu sistema de colaboração saiba “dialogar” com o do hospital. 
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Hierarquizar com precisão não é tarefa possível, visto que qualquer destes elementos tem 

precedência em relação aos anteriores no que toca à importância da interoperabilidade, uma vez 

que tal dependerá da especialidade médica em causa e da própria forma de trabalhar dos clínicos.  

 

O que é importante reter, é que uma Teleconsulta baseia-se num conjunto complexo de 

tecnologias que devem funcionar de forma integrada sob pena de não ser possível prestar 

assistência médica adequada.  

 

É fundamental que todas as peças desta lógica informática funcionem, independentemente do 

fabricante que as fornece. Alguns exemplos de standards necessários: 

 

 SOA (Service-Oriented Architecture) 

A integração com os diversos sistemas hospitalares, nomeadamente, para o acesso a 

serviços de conversão DICOM de imagens, acesso a agendas de consultas ou processos de 

integração de sistemas do Registo de Saúde Eletrónico. 

 H.323 e H.239 

Standards de videoconferência com capacidade para introdução de apresentações 

multimédia na sessão de conversação. 

 IHE (Integrating Healthcare Enterprise) 

Normalizações definidas na IT Infrastructure Technical Framework do IHE devem ser utilizadas 

na abordagem à integração com os sistemas hospitalares que por exemplo permitam obter 

através de HL7 os dados demográficos que são utilizados na conversão DICOM das imagens 

capturadas na plataforma de Teleconsulta para posterior gravação no PACS. 

 

Neste domínio, deverão ser considerados alguns perfis definidos num modelo de trabalho, 

disposição de ambientes e ferramentas pré-definidas (Framework a desenvolver): 

 

o Audit Trail and Node Authentication (ATNA) 

o Basic Patient Privacy Consents (BPPC) 

o Consistent Time (CT) 

o Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM) 

o Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR) 

o Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b) 
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o Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD) 

o Cross-Enterprise User Assertion (XUA) 

o Enterprise User Authentication (EUA) 

o Patient Administration Management (PAM) 

o Patient Demographics Query (PDQ) 

o Patient Identifier Cross-Referencing (PIX) 

o Patient Synchronized Applications (PSA) 

o Personnel White Pages (PWP) 

o Retrieve Information for Display (RID). 

 

O estudo de 2010 da IDC “EMEA Healthcare 2010 Top 10 Predictions” aponta a Telemedicina como 

incontornável nos próximos anos uma vez que os fatores críticos de sucesso estão a ser atingidos. 

 

Transcreve-se o texto original com a devida vénia: 

 

Prediction # 5 : Telemedicine Will Reach a Tipping Point 

 

Drivers 

 

In both developed and developing countries, there is a perfect storm brewing that will continue 

to drive telemedicine initiatives: 

 

 Healthcare systems are undergoing major reform focused on improving access while 

containing costs. 

 The need to focus on managing chronic conditions continues to increase. Today's 

healthcare organizations are ill suited to address the recurrent needs of chronic patients in 

an effective way. 

 There are many telemedicine projects across the EMEA, region that are about to transition 

from the pilot stage to the rollout and general implementation stages. 

 

 

Implications/Prediction 
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Telemedicine is about to reach a tipping point. Projects currently underway need to go beyond the 

pilot stage in order to become an integral part of healthcare delivery services, superseding the "nice 

to have" stage. This is a change-or-die struggle for these projects. As it is with EHR, telemedicine is 

looking for an independent economic model. 

 

There are some preconditions to be satisfied for telemedicine to move forward: 

 

 High-speed Internet access across the territory 

 Existence of supportive legal and regulatory frameworks 

 Effective financial agreements and incentives schemes 

 Standard evaluation framework 

 EHR and HIE systems with, at least, basic functionalities running 

 

As in other complex environments, analyzing the whole value chain will be fundamental. 

Systems of incentives and recurrent financing models must be established. No stakeholder 

should be left behind; otherwise, telemedicine will never go beyond its nascent phase. 
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5.  FINANCIAMENTO / QUALIDADE 

Estritamente relacionada com a introdução das TICE na saúde, nomeadamente nas 

instituições de saúde, estão as questões financeiras, num clima de contenção agressiva de 

gastos, aspeto que ganha dimensão, pelo menos discursiva, conforme também os discursos 

ganham dinâmica e ênfase na dimensão de empresarialização, de eficiência no controlo dos 

gastos, de unidades integradas de saúde, de um novo utente, de boas práticas a aplicar.  

 

Nenhuma destas matérias pode excluir a utilização das TICE.  

 

O progressivo envelhecimento da população e a pressão económica da sustentabilidade, o 

correlativo requisito de eficácia, em determinadas reconfigurações institucionais e 

alternativos modelos de gestão (reduzindo custos, otimizando, racionalizando recursos 

financeiros e humanos, entre outros). 

 

O crescente empowerment de cidadãos mais autónomos e informados, suscitado quer pela 

diversidade de meios de comunicação quer pelo incremento de informação nos media, são 

questões chave quando se aborda a implementação dos SI em saúde, no caso português.  

 

Não nos conseguimos referir à implementação e adoção das TICE nas organizações de saúde 

portuguesas sem as contextualizar assim, nesse cenário.  

 

Desde logo, vale a pena dizer que no caso português a entrada dos sistemas de informação nos 

hospitais se deu, em grande medida, por via da contabilização da produtividade (etapa 

inaugural em 1994, com o SONHO, na gestão de altas e doentes).  

  

Movemo-nos, assim, num panorama em que só da conjugação de interesses poderá surgir 

inovação. A inovação na saúde por via das TICE pressupõe, uma dimensão organizacional 

muito impulsionada pelo Estado e pelas instituições de know-how tecnológico, a par da adoção 

social da tecnologia pelos vários grupos profissionais.  
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Na confluência de todas estas dinâmicas encontramos a relação dos cidadãos e dos 

profissionais de saúde uns com os outros, mas também internamente à instituição onde se 

desenvolvem a prestação de cuidados de saúde a vários níveis. 

 

Os ganhos associados à simples possibilidade de aceder a informação no point of care são a 

priori indiscutíveis: minimização dos erros clínicos, maximização da disponibilidade dos 

prestadores, controlo de custos, tempos e tarefas.  

 

Mas encontramos, atualmente,  arquiteturas desconexas, departamentais, mais centradas na 

produção/faturação, uma enorme diversidade de tecnologias e fornecedores, falta de 

integração/normalização, uma grande disparidade de objetivos estratégicos (constantes 

ajustes na missão do IGIF, entretanto extinto, atestam-no bem). 

 

Os SI em saúde, nomeadamente os registos clínicos eletrónicos, têm o potencial de reduzir os 

custos com cuidados de saúde, minimizar o erro médico, diminuir o tempo de espera dos 

pacientes e até salvar vidas – mas são esses resultados garantidos?  

 

A convergência com a Europa nas Políticas de Saúde26 

 

Figura 30 | Página com a estratégia europeia em matéria de saúde 

                                            
26 Em Junho de 2006, o Conselho adotou uma declaração sobre os valores e princípios comuns aos sistemas de saúde da União Europeia 
 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

105 de 167 
 

A relevância do papel a desempenhar pela Comunidade Europeia no âmbito da política de 

saúde foi reafirmada no Tratado Reformador, aprovado pelos chefes de Estado e de Governo, 

em Lisboa, a 19 de Outubro de 2007, que propõe reforçar a importância política da saúde.  

 

Concretamente, prevê-se um novo objetivo geral de promoção do bem-estar dos cidadãos, 

bem como o fomento da cooperação entre os Estados-Membros em matéria de saúde e 

serviços de saúde.  

 

O trabalho no domínio da saúde realizado a nível comunitário confere valor acrescentado à 

ação dos Estados-Membros, designadamente em matéria de prevenção de doenças (incluindo 

o trabalho relativo à segurança dos alimentos e à nutrição), segurança dos medicamentos, 

tabagismo, legislação relativa ao sangue, tecidos, células e órgãos e qualidade da água e do ar, 

bem como no âmbito do lançamento de várias agências ativas no domínio da saúde.  

 

No entanto, surgem desafios cada vez mais prementes em termos de saúde das populações, os 

quais requerem uma nova abordagem estratégica. Para fazer face a estes desafios e responder 

às aspirações das partes interessadas, impõe-se adotar uma abordagem a longo prazo.  

 

Para tanto, foram traçados três importantes objetivos estratégicos: 

 

Primeiro objetivo: Promover a saúde numa Europa em envelhecimento 
 

O envelhecimento da população, resultante das baixas taxas de natalidade e do aumento da 

longevidade, é um fenómeno já bem conhecido. Até 2050, o número de pessoas com 65 anos 

ou mais aumentará 70% na UE. O grupo etário dos 80, ou mais anos, aumentará 170%. 

 

Segundo objetivo: Proteger os cidadãos das ameaças para a saúde 
 

O trabalho a nível comunitário inclui a avaliação científica dos riscos, a preparação e resposta 

às epidemias e ao bioterrorismo, a definição de estratégias face aos riscos decorrentes de 

doenças e afeções específicas, a ação no domínio dos acidentes e lesões, a melhoria da 

segurança dos trabalhadores e ações no domínio da segurança dos alimentos e da defesa dos 

consumidores. 
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Terceiro objetivo: Promover sistemas de saúde dinâmicos e as novas tecnologias 
 

As novas tecnologias, em sentido lato, podem revolucionar os cuidados de saúde e os sistemas 

de saúde e contribuir para a sua sustentabilidade futura.  

 

A saúde em linha (e-Saúde), a genómica e as biotecnologias podem melhorar a prevenção e o 

tratamento das doenças, além de permitirem colocar a tónica na prevenção e nos cuidados 

primários em detrimento dos cuidados em meio hospitalar.  

 

A saúde em linha pode contribuir para centrar os cuidados de saúde no cidadão, para baixar 

os custos e para apoiar a interoperabilidade através das fronteiras nacionais, facilitando a 

mobilidade e segurança dos doentes.  

 

No entanto, importa avaliar devidamente as novas tecnologias, designadamente no que 

respeita à relação custo-eficácia e à equidade, e tomar em conta as implicações em termos de 

formação e capacidades dos profissionais de saúde.  

 

Tecnologias novas, pouco familiares, podem dar origem a preocupações de carácter ético. É 

por isso necessário examinar as questões relativas à confiança dos cidadãos. 

 

Figura 31 | Agenda para os Cidadãos 
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A grande evolução nos sistemas de cuidados de saúde, a que se assistiu nos últimos anos, é em 

boa parte resultante do rápido desenvolvimento de novas tecnologias que estão a 

revolucionar as modalidades de promoção da saúde e de prevenção e tratamento das doenças.  

 

Nesse contexto, as TICE assumirão um papel determinante no futuro, inscrevendo-se no 

objetivo estratégico geral de prosperidade visado pela Comissão, de forma a garantir um 

futuro competitivo e sustentável para a Europa. 

 

Um dos valores centrais será a capacitação dos cidadãos. Os cuidados de saúde são cada vez 

mais centrados no doente e individualizados, e o doente torna-se um sujeito ativo em vez de 

apenas o recetor passivo de cuidados de saúde.  

 

Com base no trabalho realizado no âmbito da Agenda para os Cidadãos (Figura 31) a política 

de saúde comunitária deve tomar como principal ponto de partida os direitos dos cidadãos e 

dos doentes.  

 

Tais direitos englobam, designadamente, o de participar e influir nos processos de decisão, bem 

como o de adquirir as competências necessárias ao bem-estar, incluindo a “literacia em saúde”, 

em consonância com o quadro europeu de competências essenciais para a aprendizagem ao longo 

da vida, por exemplo através de programas escolares ou de programas em linha. 

 

A Carta dos Direitos Fundamentais reconhece aos cidadãos o direito de acesso à prevenção 

em matéria de saúde, bem como o direito de beneficiar de cuidados médicos. Várias 

declarações internacionais reconhecem direitos fundamentais relacionados com a saúde. 

 

Em consequência, as TICE jogarão um papel privilegiado ao ajudar a centrar os sistemas de 

saúde no cidadão, dando-lhes a informação, o acesso e os meios de partilha que lhe permitirão 

a troca e a transação de informação que impactarão a qualidade da sua vida futura. 

 

A interoperabilidade, financiamento e sustentabilidade são domínios que importam relevar. 

 

A troca de informação segura permitirá que a informação do cidadão flua, seguindo-o para 

qualquer lugar e a qualquer hora do seu ciclo de vida. 
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Para isso vir a ser possível será necessário que os estados garantam um ambiente seguro e 

inovador de troca de informação entre as diferentes geografias e as diferentes entidades 

(stakeholders) que compõem o sistema de saúde. 

 

O esforço de partida, sob a liderança dos estados, será garantir que todos partilhem uma visão 

comum com o objetivo de poder oferecer, a todos, uma direção comum na criação de 

standards, políticas e especificações técnicas. 

 

Essa deverá ser a essência da filosofia da rede de partilha de informação, não no sentido 

tecnológico de rede, mas como um conjunto de standards, serviços e políticas que suportem 

uma troca segura de informação, ao longo de todos os “stakeholders” do sistema de saúde, em 

ordem a melhorar o nível da saúde e dos cuidados de saúde prestados à população. 

 

A liderança do Estado, através de qualquer agência criada para o efeito, aberta a outros 

participantes, será essencial para garantir a criação das capacidades e mobilizar competências 

que respondam à necessidade de criação de um elevado nível de interoperabilidade às trocas 

de informação de saúde, evitando as abordagens localizadas que acabarão por tornar reféns 

parte dos seus operadores. 

 

Damos como exemplo, a forma como o British National Health Service (NHS) trabalha, em 

conjunto com as Autoridades Estratégicas de Saúde e com a Agência de Modernização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 | Modelo NHS 
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Para habilitar uma alargada e variada rede de prestadores a partilhar informação de saúde 

como decorreu no lançamento do projeto ”Registo de Saúde Eletrónico”, é necessário 

desenvolver uma visão de longo prazo e criar um caminho vigoroso de apoio a todos os 

operadores para a construção das melhores regras e processos que assegurem uma 

progressiva e plena interoperabilidade dos sistemas que integram o sistema de saúde. 

 

Essa será a garantia da sua sustentabilidade futura, seja na proteção dos investimentos, seja 

na redução dos custos de ineficiência decorrentes de um pobre ambiente tecnológico de 

partilha de informação entre operadores do sistema, o que tem acarretado maior consumo de 

recursos (humanos e financeiros) e muito baixos níveis de serviço. 

 

A sustentabilidade futura também deriva dos ganhos de uma aposta estratégica que Portugal 

poderá estar em condições de fazer (o país do multibanco e da via verde) na criação de um 

contexto tecnológico inovador no setor da saúde que poderá ter impacto em toda a sociedade, 

atingindo positivamente em primeiro lugar os seus principais destinatários: os utilizadores do 

sistema de saúde.  

 

A rápida inovação nas tecnologias de saúde exige um processo aberto, transparente e 

colaborativo por parte de toda a comunidade tecnológica na discussão e adoção de especificações 

técnicas que permitam um ambiente de interoperabilidade aceite e partilhado por todos. 

 

Não se colocam questões de financiamento específico para a implementação de um ambiente 

de interoperabilidade, diferente do investimento que as organizações são solicitadas no seu 

processo natural de upgrade tecnológico. 

 

A interoperabilidade é um objetivo estratégico para o sistema de saúde. 

 

A interoperabilidade permitirá na justa proporção dos ganhos de eficiência que viabiliza 

justificar e amortizar o investimento de adaptação de todos os operadores que tenham de 

adotar novos standards e processos ou seja, uma Gestão por Processos é fundamental. 

 

Cada parceiro e cada operador tomarão as suas decisões e farão os seus investimentos de 

adaptação, em prazo razoável, em sintonia com as novas orientações e os novos standards, 
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beneficiando da economia e da escala de uma “rede” partilhada de capacidades que protegerá 

melhor os seus investimentos e a obsolescência dos seus equipamentos e capacidades.    

 

Esse será também o primeiro passo para impulsionar uma política de qualidade, transversal a 

todo o sistema, fomentando a procura de mais elevados níveis de serviço e tempos de 

resposta mais exigentes. 

 

A interoperabilidade permite um melhor ambiente competitivo, um maior nível de eficiência 

na gestão dos processos de gestão e prestação de cuidados de saúde e é um indutor de maior 

qualidade nas práticas e resultados do sistema de saúde. 

 

Um exemplo recente diz respeito ao cruzamento de dados entre a Segurança Social e Ministério da 

Saúde. As baixas médicas a partir de 1 de setembro passam a ser transmitidas eletronicamente.  

 

Os Certificados de Incapacidade Temporária (CIT) passam assim a ser obrigatoriamente 

transmitidos eletronicamente entre os serviços de saúde e da Segurança Social para evitar 

fraudes no subsídio da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 | Certificado de Incapacidade Temporária (CIT) 
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A medida visa "o reforço da eficácia do sistema de segurança social na atribuição das 

prestações no âmbito das eventualidades de doença e de maternidade, paternidade e adoção", 

conforme disposto na portaria publicada no início de Julho em Diário da República27. 

 

Este diploma altera assim o modelo do CIT, para efeitos de atribuição do subsídio de doença 

no âmbito do sistema previdencial, passando a ter que ser transmitido eletronicamente do 

SNS para a Segurança Social. 

 

Assim, o modelo CIT apenas poderá ser usado em versão impressa "exclusivamente nas 

situações em que não seja possível a sua transmissão eletrónica, por motivos de força maior". 

 

A certificação da incapacidade temporária é efetuada através de atestado médico, designado 

por CIT, autenticado pela aposição das vinhetas do médico e do estabelecimento de saúde e 

comunicado por via eletrónica aos serviços de segurança social pelos serviços de saúde. 

 

Em Junho, a Secretaria de Estado da Solidariedade e Segurança Social, revelou terem sido 

detetadas milhares de baixas médicas que não obedeciam aos requisitos legais e foi garantido 

que o Governo seria "completamente intransigente" com este tipo de situações. 

 

Outro exemplo, também recente, determina por Despacho28 as aplicações para as quais passa a 

ser obrigatória, em todas as entidades do Ministério da Saúde e instituições do SNS, a aquisição 

centralizada de serviços de manutenção corretiva e evolutiva, para 2014, através da SPMS. 

 

Exemplificando a experiência e aprendizagem vivida numa unidade de saúde, a dimensão de 

financiamento associada à qualidade pode estar ligada à arquitetura de um Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH), em que os projetos internos de natureza estratégica ganham cada 

vez maior compreensão por parte dos executivos e gestores para garantir sustentabilidade.    

 

Um cenário habitual e provável na prática hospitalar pode estar associado a uma hérnia 

inguinal. Após o aparecimento dos sintomas, o utente dirige-se ao seu médico de família que o 

avalia e pede exames complementares para validar hipóteses de diagnóstico.  

                                            
27 Portaria n.º 220/2013 de 4 de julho, disponível em http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/12700/0392403925.pdf 
28 Despacho n.º 11253/2013 de 30 de agosto, disponível em https://dre.pt/pdf2sdip/2013/08/167000000/2705427055.pdf  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/12700/0392403925.pdf
https://dre.pt/pdf2sdip/2013/08/167000000/2705427055.pdf
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Depois da chegada dos exames, confirma de que se trata de uma hérnia inguinal e faz um 

pedido de consulta de cirurgia geral através da Referenciadora-P1, aplicação que suporta o 

projeto “consulta a tempo e horas”. O funcionário administrativo do centro de saúde, confirma 

os dados do utente e encaminha o pedido para o hospital central da área de residência.  

 

Quadro 15 – Écran (com autenticação) da aplicação CTH – Consulta a Tempo Horas 

 

O pedido é rececionado no hospital pelo setor administrativo, que compara os dados de 

identificação do utente entre a aplicação Referenciadora-P1 e aplicação hospital, o SONHO.  

 

Comparados os dados é encaminhado para o médico triador da especialidade, que em função 

da informação clínica procede à marcação da consulta, podendo faze-lo diretamente na 

aplicação SAM (que dá suporte à prática médica) ou, e para que haja uma centralização dos 

pedidos/consultas, encaminha ao setor administrativo da consulta externa para que marque a 

consulta e convoque o doente. 

 

Cerca de 48 horas antes, o utente recebe no seu telemóvel um SMS a lembrar-lhe a data-hora e 

especialidade da sua consulta. No dia da consulta o doente ao chegar ao hospital, dirige-se ao 

guiché onde é efetivada a consulta pelo administrativo ou pode optar por efetivar o registo da 

consulta nos quiosques associados à aplicação de Gestão de Atendimento.  
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O utente/doente aguarda na sala de espera pela chamada ao gabinete de enfermagem, por voz 

e publicação em monitor, calendarizada para 20 minutos antes da consulta médica 

interdependente. O enfermeiro realiza a avaliação de sinais vitais, como pulso, tensão arterial, 

e regista-os em formulário da aplicação Gestão de Atendimento.  

 

Através dessa mesma aplicação o cidadão é chamado através do número para o gabinete 

médico correspondente. O especialista em cirurgia, avalia o doente, comprova que se trata de 

uma hérnia inguinal e propõe-lhe uma intervenção cirúrgica.  

 

Após ser aceite por parte do utente, inscreve-o em lista de espera para cirurgia através do 

SAM, preenchendo os campos obrigatórios tais como, patologias, diagnósticos, intervenção 

cirúrgica proposta, onde imprime um modelo único de proposta de intervenção cirúrgica 

programada e respetiva nota de consentimento que é assinada por ambas as partes. 

 

Feito isto o doente fica pré-inscrito no SIGLIC, aplicação que gere a lista de inscritos para 

cirurgia, que após validação do diretor de serviço irá alterar o estado para inscrito.  

 

 

 

Figura 34 | Percurso do Utente na Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) 
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Nesta altura o médico prescreve ao doente, via a aplicação de Pedidos Eletrónicos de MCDTs, 

todos os exames necessários para um pré-operatório, que normalmente são estudo da 

coagulação, hemograma, bioquímica, RX tórax e ECG.  

 

Estes pedidos de exames são enviados eletronicamente, via mensagens HL7, para as 

aplicações que suportam estas áreas laboratoriais, o LAB-Patologia Clinica, o LAB-Imagiologia 

e o LAB-Cardiologia. O médico faz ainda o pedido de consulta de anestesia via a aplicação 

SAM, que será marcada numa data posterior à da realização dos exames.  

 

Caso o doente necessite de medicação, o médico pode prescreve-la na consulta, via o 

aplicativo SAM. Realizados os exames, vai na data marcada à consulta de anestesia pré-

operatória, onde são avaliados pelo anestesista todos os resultados, e colocadas todas as 

questões importantes na escolha do método e anestesia a utilizar.  

 

O médico anestesista regista as suas notas clínicas na aplicação do anestesista. Reunindo as 

condições para ser operado, o doente congrega neste momento os requisitos para ser 

agendado. O agendamento é feito em reunião de serviço, seguindo a patologia, prioridade 

atribuída e a antiguidade na lista de inscritos.  

 

Encontrada a data, é enviada uma listagem ao secretariado do serviço, que telefonicamente 

convoca o doente para indicar a data, hora e local para se apresentar no serviço, para ser 

internado. Habitualmente o doente apresenta-se na véspera ou no dia da cirurgia de manhã, em 

jejum, e é recebido por um funcionário administrativo que abre o seu internamento no SONHO.  

 

O funcionário acompanha o doente à enfermagem, indica-lhe a enfermaria e cama em que vai 

ficar internado, é levado pelo auxiliar que o ajuda na muda de roupa, informa-o onde guardar 

os seus pertences ou como pedir auxílio caso seja necessário.  

 

A equipa de enfermagem encontra-se neste momento em condições de proceder à avaliação 

de sinais vitais e administração de fármacos necessários na preparação da cirurgia, incluindo 

soro em virtude do jejum a que o doente está obrigado. 
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No dia da cirurgia no bloco operatório encontra-se tudo preparado para que seja realizada a 

intervenção. Chegada a hora, o auxiliar ou enfermeiro do bloco ligam para a enfermaria do 

internamento a pedir o envio do doente.  

 

O doente sai da enfermaria acompanhado por dois auxiliares ou por um auxiliar e um enfermeiro. 

Chegados ao bloco, são recebidos pelos colegas de profissão que já sabem a sala operatória onde 

se vai realizar a cirurgia e comunicam para dentro da sala a presença do doente. 

 

O doente é colocado dentro da sala, onde o anestesista confere o estudo pré-operatório, e 

coloca algumas questões finais. Reunidas as condições, dá-se início ao ato anestésico com o 

respetivo registo da medicação administrada e integração automática dos dados dos 

equipamentos de monitorização na aplicação Anestesista-no-Bloco, findo este, o anestesista 

informa os cirurgiões que podem iniciar a intervenção. Dá-se assim início ao ato cirúrgico.  

 

Quadro 16 – Tempos médios de um processo cirúrgico 

 

O anestesista monitoriza o doente, faz os registos necessários na aplicação Anestesista-no-

Bloco. Após a cirurgia, o cirurgião, regista a intervenção no SAM-Bloco, indicando patologias, 

procedimentos cirúrgicos, equipa de cirurgiões, registo de início e fim de “Doente na Sala” e 

“Ato Cirúrgico” e faz o relato cirúrgico da intervenção.  

 

Posteriormente há um funcionário administrativo no bloco que completa o registo cirúrgico 

na aplicação SAM-Bloco, no que respeita aos momentos mais relevantes e à totalidade da 
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equipa que participou no ato. Terminada a operação, o doente é levado para o recobro por um 

auxiliar e um enfermeiro, acompanhado pelo anestesista que acompanha o acordar do doente. 

 

Em alguns casos é necessário internamento na Unidade de Cuidados Pós Anestésicos (UCPA), 

normalmente essa decisão é tomada em função das patologias associadas que o doente possa 

ter, ou de complicações que tenham surgido durante a intervenção.  

 

Seja no recobro, seja na UCPA, o doente é monitorizado através de equipamento especializado 

de eletro-medicina, o qual integra com a aplicação Anestesista-na-UCPA que suporta a prática 

dos vários profissionais nestas áreas da valência de anestesia.  

 

Após algum tempo em recobro, encontra-se em condições de voltar à enfermaria. Nesta altura é 

feita uma chamada para o gabinete de enfermagem do internamento, a informar que já podem ir 

buscar o doente. Desloca-se novamente um auxiliar e um enfermeiro do internamento ao bloco, 

transportando o doente novamente para a enfermaria e cama onde estava internado. 

 

Segue-se um período de convalescença, onde o médico avalia a evolução do doente, prescreve 

medicação, exames, análises, caso seja necessário, utilizando para isso os vários aplicativos 

que suportam estas atividades, como o SAM, os Pedidos Eletrónicos de MCDTs, o “Resultados” 

para ver os resultados e relatórios de exames, o Visualizador-PACS para aceder à imagem 

médica guardada no PACS do Hospital.  

 

O enfermeiro administra toda a medicação, vigia penso e esclarece dúvidas que possam surgir, 

e regista a sua atividade no aplicativo SAPE (suporte à pratica de enfermagem) e no Registo 

Terapêutico, o qual interopera com a aplicação da Farmácia e dá baixa automática dos 

medicamentos administrados. Um auxiliar dá apoio na higiene diária e na mobilidade do 

doente, essencialmente em deslocações à casa de banho.  

 

No dia da alta, o funcionário administrativo já tem em seu poder toda a documentação a entregar 

ao doente, por norma, carta para o médico de família, receitas a levantar na farmácia, certificado 

de incapacidade temporária, declaração de internamento, carta para o centro de saúde com 

indicações de penso e retirada de pontos, convocatória para a consulta pós-operatório. 
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No dia da consulta pós-operatória, o doente dirige-se à central de consultas externas, 

realizando todos os procedimentos já mencionados na primeira consulta. O médico avalia a 

evolução do doente durante o período de convalescença em casa, se houver necessidade pode 

pedir exames complementares para melhor avaliar a evolução. 

 

Se estiver tudo em ordem, dá alta ao doente no SAM, podendo prescrever medicação para o 

exterior e emite informação para o seu médico de família. 

 

São cenários como estes que uma arquitetura de SI de um hospital deve suportar. Existem 

outras particularidades que os SI hospitalares devem respeitar, integrando-os, numa Gestão 

por Processos onde o financiamento deve estar associado à qualidade dos serviços. 

 

Um dos desafios iniciais de um responsável de SI ou CIO recentemente chegado a um hospital 

e à indústria da saúde, é com certeza compreender a natureza do negócio ou atividade que aí 

ocorre, qual poderá ser a arquitetura aplicativa a conceber e a interoperabilidade necessária 

que melhor possa suportar essa mesma atividade e negócio. 

 

Figura 35 | Arquitetura de uma estrutura básica de suporte a Gestão por Processos 
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Uma aproximação típica será compreender a movimentação possível dos Clientes, 

habitualmente Pacientes, na organização. Deve ser desenvolvido um Modelo Organizacional.  

  

Se chegam ao hospital via episódios de urgência, de consulta externa, de internamento, de 

hospital de dia, de cirurgia planeada, de cirurgia de ambulatório, de tratamento de ambulatório, 

de admissão direta para, por exemplo, a realização de exames de imagiologia ou laboratoriais.  

 

Como podem circular entre as várias modalidades de tratamento? Como é que o fluxo de 

processos se relaciona com os cuidados de saúde primários ou com outros hospitais? 

 

Como é que o hospital se faz cobrar pelos serviços que presta? Quem é o principal Cliente, isto é, 

quem paga de facto as faturas associadas aos tratamentos realizados nas várias modalidades?  

 

Por outro lado, os hospitais prestam serviços de natureza clínica, através de vários agentes, 

com competências clínicas distintas e “pensamento clínico”, isto é, abordagens ao 

cidadão/doente/paciente/utente, distintas.  

 

Médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, psicólogos, nutricionistas, dietistas contribuem para 

o diagnóstico e terapêutica do paciente e produzem informação clínica que deve ser recolhida 

e agrupada de modo adequado. 

 

É permitido deste modo estruturar a informação de natureza clínica (e demográfica) do 

paciente, de modo a publicá-la (apresentá-la) e transmiti-la de modo conveniente, a cada 

agente, ao próprio paciente e a terceiros, que possam ter direito e necessidade de visões 

particulares da mesma. 

 

As múltiplas entidades conceptuais envolvidas na prestação de cuidados de saúde realizados 

pelos vários agentes, sejam diagnósticos, procedimentos, exames auxiliares de diagnóstico, 

terapêuticas, medicamentos, têm associados a si vários códigos e normas nacionais e 

internacionais, “de facto” ou “de jure”. 

 

Esta codificação e normativos propõem controlar o vocabulário utilizado pelos profissionais 

de saúde, assegurando ao mesmo conceito uma designação (um código) transnacional. 
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Alguns normativos evoluíram em algumas áreas para classificação da atividade realizada, que 

pela sua complexidade e extensão, são também designadas por linguagens. 

 

Adotam várias dimensões caracterizadoras da atividade (eixos), inter-relacionadas por regras 

definidas, pretendem descrever de um modo organizado, toda a atividade realizada por um 

tipo de agente de saúde.  

 

Um exemplo prático é a classificação CIPE para a prática de enfermagem. O ICD9, o ICD10, o 

SNOMED-CT, o LOINC, são outros normativos muito utilizados nos sistemas de informação 

centrados no registo de saúde eletrónico do paciente no hospital. 

 

 

Figura 36 | Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® 

 

O ciclo - etiologia (fatores de risco) – observação – diagnóstico – terapêutica e prognóstico, 

habitualmente associado ao pensamento clínico do médico, dá uma ideia muito geral da 

sequência de atividades que o médico realiza face a um paciente.  
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No entanto cada valência específica, cardiologia, pneumologia, dermatologia, para apenas 

referir alguns exemplos, tem os seus próprios fatores de risco, as suas próprias variáveis para 

observação do paciente, meios de diagnóstico complementar, diagnósticos e terapêuticas 

muito distintas entre si.  

 

Cada uma destas valências, para além de fazer uso de meios complementares de diagnóstico 

de serviços exteriores a cada valência, como o laboratório de patologia clínica, ou o serviço de 

imagiologia, possuem também o seu próprio laboratório de exames complementares. 

 

Este laboratório serve sobretudo a própria valência, mas também presta serviço às restantes 

valências do seu hospital ou de outras instituições de saúde que requisitam os seus exames. 

 

Estes laboratórios de exames complementares, utilizam equipamentos ditos de eletro-

medicina, que hoje cada vez mais, são também sistemas informáticos, pois utilizam até os 

sistemas operativos genéricos e que por causa disso estão também vulneráveis aos ataques 

informáticos dirigidos para estes sistemas operativos.  

 

A interligação destes sistemas de eletro-medicina ao SIH (Sistema de Informação Hospitalar) é 

muito relevante para a eficiência destas áreas laboratoriais e naturalmente, cria uma enorme 

pressão na passagem da gestão do seu parque para uma área de gestão integrada das TICE de 

suporte ao funcionamento do hospital, retirando-a da alçada tradicional do Serviço de 

Instalações e Equipamentos. 

 

As atividades clínicas, à semelhança do que acontece com o fluxo de processo do paciente, ao 

longo das várias modalidades de tratamento hospitalar, podem ser objeto de fluxos de 

trabalho bem definidos, designados de protocolos clínicos, muito centrados na experiência 

dos responsáveis de cada valência, colhida do dia-a-dia e do estudo dos protocolos 

recomendados pelas organizações médicas que têm em conta os ensaios clínicos publicados. 

 

Deste modo respeitam o princípio do conhecimento médico se suportar cada vez mais na 

medicina baseada na evidência, relegando para um plano de menor importância coletiva, a 

subjetividade do conhecimento individual, não suportada por uma abordagem científica 

estabelecida na metodologia dos ensaios clínicos. 
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Todavia, estes fluxos de trabalho que valor oferecem à organização? 

 

Algures no tempo, a questão do valor do esforço de informatização dos processos clínicos e 

administrativos, versus o investimento e os custos de exploração subsequentes a que obriga, 

coloca-se. Porquê então informatizar a atividade clínica e administrativa de um hospital? 

 

Basicamente pelas razões do costume. Porque melhora um controlo automatizado sobre o que 

é realizado, por quem, e em que momento. E os fluxos dos processos onde entram? 

 

Importa tornar a gestão operacional mais eficiente, facilitando o acesso à informação 

atualizada, necessária para a realização das tarefas, permitindo gerar alertas que evitem o 

erro na prestação dos cuidados, impondo, se for esse o caminho escolhido, uma sequência na 

realização das tarefas bem definida, validando em tempo real a coerência de dados entre 

sistemas distintos, evitando enganos administrativos penosos para os utentes e naturalmente 

permitindo a realização das tarefas mais rapidamente do que se as mesmas fossem manuais. 

 

É no entanto relevante acrescentar que esta eficiência no que respeita às atividades de 

prestação de cuidados, deve tomar em linha de conta dois critérios relevantes.  

 

Por um lado a informação deve ser apresentada e acedida de modo alinhado com o chamado 

“pensamento clínico”, isto é, do modo como habitualmente os profissionais analisam os seus 

casos e tomam as suas decisões.  

 

Figura 37 | Ciclo de raciocínio clínico 
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Não ajuda muito que páginas e páginas da atividade de enfermagem sobre um utente fiquem 

disponíveis ao médico, quando aquilo que ele necessita saber, se pode e deve resumir num 

quadro agregador.  

 

A apresentação da informação e das ações que a partir dai podem acontecer, é um fator muito 

relevante para a eficiência que o sistema pode trazer à atividade dos profissionais.  

 

Continuamos na zona operacional. 

 

Por outro lado, e a menos que a recolha dos dados se faça de modo automático, o que pode 

acontecer na transferência dos dados dos aparelhos de eletro-medicina para o sistema de 

informação central, ou ainda pela utilização de tecnologia de reconhecimento de voz cada vez 

mais utilizada na transcrição automática dos relatórios dos exames de imagiologia, há que dar 

mais algum tempo aos profissionais para lhes permitir registar em formato eletrónico a 

informação relevante.  

 

O tempo que necessitam para o fazer, versus o que necessitariam se o fizessem manualmente, 

com todos os inconvenientes já amplamente descritos que daí advêm, é maior. 

   

É natural que à medida que as tecnologias de transcrição automática se desenvolvam e os 

profissionais estejam mais à vontade com os sistemas informáticos, este acréscimo diminua. 

 

Mas até lá, há todo o interesse em considerar para cada ato, o acréscimo de tempo necessário 

ao registo informático do mesmo.  

 

Finalmente, porque os registos informáticos permitem a geração de indicadores de gestão e 

de qualidade dos cuidados, que de outro modo se tornam impraticáveis de obter.  

 

Esta componente de valor deve ser muito bem trabalhada com os vários profissionais, porque 

é a partir daqui que se justifica o uso e respeito de normativos e recolha estruturada de 

informação, que tão útil se torna na realização de trabalhos de investigação científica, tão do 

agrado dos profissionais.  
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Uma Gestão por Processos interfuncional alinhada com a estratégia pode ajudar a resolver 

inúmeros problemas, uma vez que é difícil motivar, pela positiva, profissionais que não 

conseguem obter retorno útil para si e para os seus serviços dos registos informáticos que 

lhes são pedidos ou impostos. Para além do reporte exigido pelas chefias e gestão de topo. 

 

Podemos definir o âmbito de um SIH quando se fala num SI relacionado com um qualquer 

sistema operativo, falamos também da componente de dados e informações que acompanha e 

cria uma abstração das operações que ocorrem nesse sistema.  

 

Em alguns sistemas a matéria-prima em transformação nas operações do negócio são só 

dados. As indústrias, bancária e seguradora, são bons exemplos disso. 

 

Tendo em conta os esforços para a construção de soluções “paper-free” nos nossos hospitais é 

claro que ainda existem muitos sistemas, fora do âmbito das TICE, a funcionar. 

 

A figura seguinte ilustra os componentes aplicativos mais comuns, suportados por três zonas 

transversais (Infraestrutura Tecnológica, Sistemas Colaborativos e Interoperabilidade) que 

em regra constituem um sistema de informação hospitalar suportado nas TICE. 

 

Figura 38 | Componentes aplicativos comuns de um SI hospitalar 
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Os acrónimos anglo-saxónicos CPR (Computer-Based Patient Record), EMR (Electronic Medical 

Record), EPR (Electronic Patient Record), EHR (Electronic Health Record) e mesmo o HIS 

(Hospital Information System), são habitualmente usados com o mesmo sentido, quando se 

referem à arquitetura aplicativa dum hospital. 

 

Tendencialmente o EHR tem vindo a ser usado quando nos referimos ao registo de saúde 

eletrónico de um cidadão, de um país, e no contributo longitudinal de todas as organizações 

que prestam cuidados e do próprio cidadão nesse registo. 

 

No contexto da “Interoperabilidade na Saúde”, a abordagem do financiamento associado à 

qualidade, procura alinhar este tipo de componentes nem sempre bem compreendidas.  

 

Entendemos CPR, EMR, EPR, como as componentes aplicativas centradas no tratamento da 

informação clínica do utente no hospital, incluindo os fluxos padronizados dos cuidados a 

prestar num dado contexto ao utente, e como tal, como um subconjunto de um HIS (ou SIH), o 

qual inclui também todas as áreas clinico-administrativas associadas às várias modalidades 

de tratamento que o hospital oferece, e o tradicional BackOffice, da gestão da organização, 

habitualmente incluído na designação ERP (Enterprise Resource Planning).  

 

Na figura 38 apresentada, o CPR agrupa os componentes aplicativos dentro do tracejado. 

 

Qualquer arquitetura funcional de um sistema pode ser descrita através de quatro elementos: 

 

 As atividades principais de cada componente apresentado 

 Os fluxos de trabalho que operam entre os vários componentes  

 Os fluxos de processos (entrada e saída do sistema) com outros sistemas ou agentes 

exteriores com que interagem 

 As propriedades ou características particulares que aquela arquitetura demonstra ou potencia. 

 

A descrição breve da arquitetura proposta na figura anterior considera de modo solto esta 

regra. Uma característica certamente comum, é o facto de existirem vários componentes, cada 

um com várias soluções aplicativas, numa mesma arquitetura HIS. 
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Esta realidade implica a necessidade de assegurar uma interoperabilidade adequada entre os 

vários componentes/aplicações por um lado e por outro, um equilíbrio saudável entre os 

componentes/aplicações transversais a todos os agentes, valências e modalidades de modo a 

reduzir esse mesmo número de componentes e aplicações a um valor gerável do ponto de 

vista da administração dessas aplicações e da sua interação com as outras. 

 

Talvez a figura não consiga ilustrar devidamente esta transversalidade aplicativa, a qual se 

aplica também à prescrição de medicamentos para a farmácia hospitalar, ou à prescrição de 

meios auxiliares de diagnóstico (Pedidos MCDTs). 

 

O conceito de interoperabilidade tem vindo a ser trabalhado seriamente pela HIMSS29 que 

propõe além dos instrumentos de qualidade necessários, a seguinte definição: 

 

“Interoperabilidade é a capacidade dos sistemas de informação na saúde trabalharem em 

conjunto, quer no interior das organizações quer cruzando fronteiras organizacionais, no 

apoio a uma eficaz prestação de cuidados de saúde, a indivíduos e à comunidade.” 

 

A esta definição a HIMSS adiciona um conjunto de dimensões que clarificam o conceito de 

“uniformidade” para a interoperabilidade: 

 

a) Na movimentação dos dados de um sistema para outro, de tal forma que a finalidade e o 

significado clínico e operacional desses dados sejam preservados e não sofram alteração; 

 

b) Na apresentação dos dados, permitindo aos diversos utilizadores dos diferentes sistemas obter 

uma apresentação consistente sempre que isso for clínica ou operacionalmente importante; 

 

c) Nos controlos de utilização, permitindo a um utilizador, acedendo a diversos sistemas, 

obter informação contextual e controlos de navegação apresentados consistentemente, 

permitindo atuações precisas em todos os sistemas relevantes; 

 

 

                                            
29 HIMSS: Healthcare Information Management Systems Society 
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d) Na preservação da segurança e integridade dos dados, na movimentação de dados entre 

sistemas, de tal modo que só pessoas e programas autorizados possam ver, manipular, 

criar ou alterar esses dados; 

 

e) Na proteção da confidencialidade dos pacientes, mesmo quando diferentes utilizadores em 

diferentes organizações acedem a dados trocados entre sistemas, para prevenir acessos 

não autorizados a informação sensível; 

 

f) Na garantia de um grau comum de qualidade de serviço (fiabilidade, desempenho, 

disponibilidade, etc.) para que os interessados, que dependem de um conjunto de sistemas 

interoperantes, possam contar com a disponibilidade e capacidade de resposta do sistema 

global na realização das suas atividades. 

 

Como facilmente se deduz não se trata apenas de movimentar os dados de modo 

contextualizado, mas também fazê-lo com segurança, qualidade de serviço, e permitindo uma 

experiencia de utilização na apresentação e atuação ou navegação sobre os dados 

apresentados, uniforme, evitando ao utilizador, confrontar-se no decurso da realização de 

uma operação clínica ou administrativa com vários interfaces aplicativos distintos. 

 

A realidade dos nossos sistemas de saúde, não é, na sua grande maioria, esta. Não é raro o 

profissional de saúde, ter de se movimentar por várias aplicações que transportam dados 

entre si, com interfaces distintos, e em alguns casos obrigando mesmo a apresentação 

repetida de credenciais aplicativas, ao longo do mesmo processo. 

 

Em termos tecnológicos as arquiteturas orientadas a serviços, SOA - Service Oriented 

Architecture, apresentam-se como modelos e plataformas tecnológicas capazes para o 

desenvolvimento de soluções que respeitem estes vetores de interoperabilidade.  

 

Os webservices são um exemplo de um SOA cujos serviços desenvolvido assentam em 

tecnologia web. Os sistemas colaborativos e de identificação e autenticação, representam dois 

componentes distintos que assumem cada vez mais importância e presença nos hospitais.  
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Figura 39 | Standards e especificações de Web Services 

 

O portal interno do hospital, o servidor de correio eletrónico, as plataformas mais elaboradas 

de comunicações unificadas, como o OCS da Microsoft, são aplicações que ajudam na 

informação e comunicação formal e informal entre os colaboradores e chefias do hospital.  

 

Hoje em dia se um portal interno ou o servidor correio eletrónico estão “em baixo” o help-

desk da informática é logo confrontado com a sua indisponibilidade, o que torna evidente a 

sua forte utilização.  

 

As soluções de comunicação unificadas, começam a marcar presença nas instituições, com os seus 

serviços de presença, mensagens instantâneas, fax, áudio e vídeo-conferência, voz sobre IP, 

correio de voz, disponíveis no computador onde o colaborador realiza o seu trabalho diário. 

 

Os sistemas de identificação e autenticação no acesso ao domínio do hospital e as suas 

aplicações têm cada vez mais requisitos de exigência, em termos de robustez e facilitação.  

 

Hoje em dia assiste-se a uma multiplicidade de sistemas distintos, com mecanismos de 

identificação e autenticação frágeis e fortes, com os perfis funcionais, repartidos e desconexos 

pelas várias aplicações utilizadas. 
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O cartão do cidadão e a exigência de autenticação biométrica para os colaboradores dos 

hospitais torna viável e fácil a adoção destes mecanismos e tecnologias de identificação e 

autenticação forte nas redes e aplicações hospitalares existentes, permitindo ainda outros 

serviços de segurança eletrónica como a assinatura digital de documentos ou a sua 

encriptação, no contexto das ferramentas de produtividade utilizadas habitualmente. 

 

Para proporcionar ao utilizador uma experiencia de navegação pelas várias aplicações, mais 

agradável e fácil, as soluções de “single sign-on” tornam-se necessárias quando o profissional 

tem de aceder a vários aplicativos no decurso de um processo.  

 

De outra forma o profissional necessita apresentar credenciais em todas elas, e 

tendencialmente escolhe credenciais frágeis senão as mesmas em todas elas, o que 

naturalmente eleva o risco de roubo de identidade por terceiros.  

 

A infraestrutura tecnológica é a componente que representa as redes de dados, voz e imagem, 

os servidores físicos, os sistemas operativos e de gestão de base de dados. 

 

A sua monitorização e gestão das operações, com as condições necessárias ao seu 

acondicionamento e proteção, as salas de servidores, áreas técnicas que acolhem bastidores 

de rede e que hospedam estes sistemas de hardware e software, são fundamentais para que as 

aplicações corram e por onde circulam todos os dados. 

 

Para uma boa gestão do fluxo de utentes e respetivo planeamento clínico (agendamento), 

deve ser assegurada a identificação do utente no hospital, gerindo e controlando a sua 

movimentação ao longo dos vários modos de tratamento acima referidos (urgência, 

internamento e outros), a sua admissão e alta nessas modalidades.   

 

O fluxo de trabalho, Admission Discharge and Transfer (ADT) deve ser capaz de gerar um 

elemento identificador do paciente, como por exemplo, uma pulseira com código de barras, 

que o permita identificar mais tarde no contexto de atos administrativos ou de prestação de 

cuidados, minorando deste modo erros de identificação que podem ter consequências muito 

graves na qualidade dos cuidados.  
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Quadro 17 – Écran de um fluxo ADT - Admission Discharge and Transfer 

 

O fluxo de trabalho ADT, deve permitir a gestão das diferentes classes de recursos clínicos 

envolvidos no processo produtivo, sejam eles recursos humanos (médicos, enfermeiros, 

técnicos, auxiliares) ou materiais (equipamentos, espaços). 

 

Deve ainda permitir a gestão e coordenação das diversas listas de espera e do respetivo 

encaminhamento dos utentes, em articulação aplicativa com as aplicações de âmbito nacional 

que gerem as mesmas listas, como o SIGIC e o CTH. 

 

As agendas devem ser definidas em função de um determinado número de vagas e de acordo 

com o tempo médio esperado para cada ato (consultas ou tratamentos).  

 

Um sistema de gestão de agendas transversal do hospital é um instrumento poderoso na 

qualidade de serviço prestado ao utente. Só assim é possível agrupar o maior número de atos 

num mesmo dia, evitando que o utente se tenha de deslocar várias vezes ao hospital. 
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Outra dimensão de “Interoperabilidade na Saúde” associada a financiamento e qualidade, diz 

respeito à gestão da receita, gestão da atividade e dos indicadores da tutela. 

 

Esta dimensão agrega aquilo que poderíamos designar de “SONHO reduzido”, ou seja, os 

aspetos estritamente particulares do SNS, do ponto de vista da relação com terceiros em 

termos de responsabilidade pelo pagamento dos atos, da faturação a enviar ao SNS e que nos 

hospitais públicos representa cerca de 90% da fatura a pagar. 

 

Esta faturação implica também a gestão das taxas moderadoras a emitir e a cobrar aos utentes 

do SNS, e ainda, a gestão dos indicadores de atividades relevantes nos processos de 

negociação e monitorização da contratualização, interna e externa, a realizar anualmente. 

 

É provavelmente uma dimensão que pela sua particularidade não granjeia grande interesse 

aos vários fornecedores desta indústria que preferiam poder utilizar nas suas soluções 

nacionais um subsistema fornecido pela tutela. 

 

De modo a permitir a emissão da faturação, esta dimensão deve suportar o sistema de 

codificação dos GDHs (Grupos de Diagnósticos Homogéneos), para todos os atos de prestação 

de cuidados para os quais seja necessário gerar o respetivo GDH.  

 

Tem assim de suportar entre outros os seguintes requisitos: 

 

 Todos os atos registados no âmbito de um qualquer episódio devem estar disponíveis, quer 

para faturação à entidade responsável, quer para efeitos de cobrança de taxas moderadoras. 

 A cada episódio de internamento, deverá estar associada uma nota de alta, para permitir a 

sua codificação. 

 A todos os diagnósticos de internamento deverá estar associado um código ICD. 

 

O GDH é um sistema de classificação baseado em classes, clinicamente coerentes e 

homogéneas, do ponto de vista do consumo de recursos, que permitem definir 

operacionalmente a produção de um hospital.  
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Figura 40 | Portal da Codificação Clínica e dos GDH 

 

Estas classes são definidas a partir de um conjunto de variáveis que caracterizam, 

clinicamente, os doentes e que explicam os custos associados à sua estada no hospital.  

 

Estas variáveis são, por exemplo, o diagnóstico principal, os diagnósticos secundários, as 

intervenções cirúrgicas, os procedimentos clínicos realizados, a idade, o sexo do utente, e 

outros dados relevantes.  

 

A dimensa o de “Interoperabilidade na Sau de” associada a financiamento e qualidade, deve ainda 

gerar relato rios e mapas de indicadores que facilitem os processos de negociaça o e 

acompanhamento da atividade de prestaça o de cuidados definida internamente e com a tutela.  

 

Muitos destes indicadores continuam ainda centrados sobre a quantidade de atos, mas 

gradualmente assiste-se a um movimento e foco, em indicadores de qualidade na prestação de 

cuidados, centrados no controlo de infeções ou na gestão do risco clínico. 

 

Estes novos indicadores de gestão e de qualidade clínica justificam-se, devendo ser criados 

objetivos para serem cumpridos com vista a uma melhor prestação de cuidados, uma vez que 

são indicadores que cruzam os dados gerados nas várias áreas do hospital, como por exemplo, 

a atividade realizada, os consumos de MCDT, medicamentos e materiais clínicos e 

investimentos realizados por cada serviço e UGI – Unidade de Gestão Integrada. 
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A qualidade dos indicadores gerados, depende diretamente da qualidade da matéria-prima de 

que são produzidos, da sua capacidade de refletirem a realidade com autenticidade e completude.  

 

Os vários sistemas que compõem as várias áreas desta dimensão devem permitir mapas de 

análise para apoiar a gestão de topo, a partir das quais os indicadores são gerados, para que 

as unidades operativas sejam confrontadas com as eventuais falhas e promovam ações 

corretivas que as evitem, sendo possível criar cenários preditivos nas atividades e tarefas. 

 

O mercado oferece hoje em dia soluções muito úteis, versáteis e relativamente fáceis de 

utilizar por especialistas das áreas de negócio que permitem gerar informação importante na 

análise de comportamento do negócio, pelo cruzamento e agregação que permitem dos dados 

gerados pelos vários sistemas operacionais, criando-se uma verdade única informacional. 

 

Continua no entanto a ser necessário que a qualidade dos dados seja adequada e ainda que os 

conceitos associados aos dados utilizados, sejam conhecidos e compreendidos, senão pode o 

analista ou o especialista, confundir regras de negócio de saúde com regras de justiça. 

 

A dimensão registo clínico e processo clínico, está também relacionada com financiamento e 

qualidade. Representa para cada profissional, o centro do registo da sua atividade sobre o 

utente e simultaneamente, o centro do qual irradia toda a informação clínica transversal, 

longitudinal e com graus de desagregação distintos desse mesmo utente no hospital. 

 

Os diálogos/écrans que lhe estão afetos, constituem para cada profissional, valência e 

modalidade na sua consola de pilotagem, na pesquisa de informação clínica e de registo de 

acordo com os cuidados de saúde prestados. Seguem-se alguns requisitos ligados à gestão do 

processo clínico. As informações clínicas devem poder/permitir: 

 Ser registadas durante a prestação do ato clínico ou a posteriori, nomeadamente em 

períodos em que o profissional efetua análises à informação de cada utente; 

 Registar informação adicional sobre o ato clínico com o suporte de protocolos, 

classificações e terminologias apropriadas; 

 Registar notas adicionais, de carácter confidencial, de acesso restrito apenas ao 

profissional responsável pela sua introdução; 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

133 de 167 
 

 Criar relacionamentos entre a sintomatologia, o diagnóstico e o plano de intervenção 

registados no ato clínico, com base nos sistemas de classificação adotados; 

 Criar relacionamentos entre os diagnósticos e as intervenções de enfermagem. Estas 

associações devem ser baseadas na CIPE; 

 Criar protocolos para relacionamento entre o diagnóstico e a prescrição/administração de 

medicamentos; 

 Emitir alerta para o clínico se a duração de um dado tratamento ultrapassar o estabelecido 

no protocolo seguido;  

 Emitir alertas, que notifiquem os profissionais sobre ocorrências relacionadas com os 

indicadores do estado de saúde do utente; 

 Permitir a associação de fluxogramas de procedimentos, mapas e modelos de processos, a 

quadros clínicos bem determinados, com base nos protocolos e “guidelines” estabelecidos, 

e alertar para a sua adoção quando essas situações forem detetadas; 

 Associar ao Processo Clínico Eletrónico de cada utente os relatórios ou outros documentos 

provenientes de entidades exteriores à instituição, que complementam a sua informação;  

 Associar ao Processo Clínico Eletrónico de cada utente a referência para os documentos, 

em papel, constantes da sua história clínica que, por motivos legais, devem continuar 

disponíveis para consulta, mesmo que tal não justifique a sua transcrição (importação 

e/ou digitalização) para o sistema informático; 

 Analisar a informação constante no Processo Clínico Eletrónico de modo a extrair 

conhecimento que sirva de suporte à tomada de decisão clínica; permitir também levar em 

consideração os dados demográficos (idade, sexo, profissão, entre outros); 

 Associar ao Processo Clínico Eletrónico de cada utente a referência para os registos de 

consumos de materiais e medicamentos desse utente.  

 

Esta dimensão deve ainda articular-se de modo “transparente” para o profissional com os 

componentes responsáveis pela prescrição medicamentosa ou de procedimentos ou de meios 

auxiliares de diagnóstico, os quais podem constituir aplicações informáticas distintas.  

 

Trata-se de respeitar o critério de uniformidade na apresentação dos dados, acima referido. 

Deve ainda ser capaz de interoperar com outras aplicações verticais de modo a registar a 

informação relevante para o utente relativamente aos cuidados prestados e suportados por 

essas aplicações verticais. 
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Figura 41 | Exemplo de um registo clínico eletrónico com acesso aos MCDT 

 

A partir do modelo de dados central onde repousa o registo eletrónico do utente, cujo acesso é 

conseguido pelos diálogos aplicativos desta dimensão, deverá ser sempre possível descer ao 

detalhe necessário, ainda que para tal, o controlo tenha de ser passado aos aplicativos que o gerem. 

 

É nesta dimensão que repousa a dupla visão dos dados centrados nas operações associadas às 

várias modalidades (internamento, consulta externa, hospital de dia, MCDTs, Cirurgia, 

Urgência) por onde o paciente/utente pode passar e nos dados organizados. 

 

Esta realidade gira em torno de uma visão integrada dos registos de saúde do utente, 

depurados das informações necessárias ao controlo e faturação dos atos clínicos e que 

materializam o conceito de SI de saúde centrado no utente. 

 

É possível e desejável pensar num sistema de informação distinto em termos de modelo de 

dados, de diálogos, de objetos aplicativos e normativos de comunicação e persistência 

distintos para ambas as necessidades, operações e visão integrada do utente.  

 

O sistema centrado sobre o utente, muitas vezes associado ao processo cliente eletrónico, terá 

de ser alimentado pelos registos associados aos atos clínicos, via protocolos de comunicação e 

persistência de dados que permitam gerar um SI orientado para a análise, ou pensamento 

clínico, adaptável à evolução do conhecimento (HL7 v3; OpenEHR).  
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Numa ótica de navegação, embora distinta do SI centrado nos atos/operações e assegurando 

o nível adequado de redundância dos dados, este sistema poderia funcionar não apenas como 

sistema de análise/estudo do plano terapêutico a desenhar para cada utente, mas também 

como sistema de contingência na falha grave do sistema de suporte aos atos praticados.   

 

Hoje em dia, quando os sistemas falham de modo prolongado, muitas das consultas deixam de 

se poder realizar. Apenas os registos mais atuais (últimos) estão disponíveis no SI. 

 

Centrando a atenção em soluções especializadas, algumas valências podem exigir, por razões 

várias, determinado tipo de aplicações especializadas que se devem articular e conviver com 

o processo clínico centralizado no utente/doente.  

 

Exemplos destas soluções podem ser encontrados nos hospitais, nos serviços de urgência, na 

anestesiologia ou na área de controlo de infeções. São soluções que oferecem aos 

profissionais destas valências consolas de pilotagem distintas do processo clínico transversal. 

 

Como tal devem ser devidamente justificadas, dado o acréscimo de complexidade que trazem 

consigo, na administração da própria solução e na sua interoperabilidade com as restantes. 

 

A síntese da informação relativa aos cuidados prestados nestas valências deve ser 

devidamente acordada, de modo a que as mesmas contribuam para o registo clínico 

centralizado do utente, habitualmente sob a égide da aplicação que materializa o processo 

clínico transversal ao hospital ou unidade de saúde. 

 

Existem também a considerar, soluções dos serviços produtores, uma realidade talvez até algo 

concorrencial com as soluções especializadas que o mercado oferece.   

 

Como já foi referido, hoje em dia o diagnóstico e a prescrição médica, socorre-se de meios 

auxiliares de diagnóstico e tratamento, muito especializados, alguns autonomizados em 

serviços próprios, como a imagiologia e a patologia clínica e outros, como unidades orgânicas 

dentro das varias valências clínicas, como a broncologia e a exploração funcional respiratória 

na pneumologia ou o laboratório de cardiologia, no serviço de cardiologia. 
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Estes serviços ou unidades que executam estes exames, são suportados por aplicações 

informáticas, habitualmente designadas de RIS (Radiology Information System) ou LIS 

(Laboratory Information System).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 | Arquitetura de um LIS 

 

De fato, hoje são muitos os exames de diagnóstico que geram imagem pelo que cada vez mais 

a tipologia RIS e LIS, se esbate em termos do fator imagem e da sua ligação ao PACS (Picture 

Archiving and Communication System).  

 

As imagens médicas e os relatórios associados, são habitualmente salvaguardados em 

aplicações especiais que integram a rede PACS. As soluções PACS utilizam a norma DICOM 

(Digital Imaging and COmmunications in Medicine) para guardar e transmitir as imagens e 

relatórios associados para outros agentes/aplicações.  

 

Existem hoje soluções que permitem encapsular ficheiros PDF ou JPEG no formato DICOM e 

guardá-lo deste modo no PACS. Em termos informáticos a interoperabilidade com o PACS 

realiza-se via mensagens HL7 e classes DICOM. 

 

As aplicações que constituem a dimensão, soluções dos serviços produtores, suportam as 

operações associadas ao exame dos utentes, em concreto, nas suas várias etapas no 

laboratório, as atividades de configuração e gestão necessárias a cada laboratório específico e 

interagem com o componente de prescrição e com os equipamentos de electromedicina 

especializados do laboratório.  
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Na imagiologia estes equipamentos são tipificados nas seguintes modalidades: CT – Compute 

Tomography, MR – Magnetic Resonance, CR – Computed Radiography, US – Ultrasound, MG-

Mammograms, ENDO – Endescopy, PET – Positron Emission Tomography.  

 

A figura seguinte ilustra esta interação. 

 

 

Figura 43 | Contexto da prescrição, produção e distribuição de MCDT na imagiologia 

 

Os hospitais raramente dispõem de capacidade produtiva para todos os meios auxiliares 

prescritos, pelo que uma percentagem relevante dos exames prescritos é realizada ou 

relatada no exterior por empresas contratadas para tal.  

 

Esta realidade hospitalar coloca o desafio de conexão eletrónica do circuito associado ao 

exame e ao seu relato e do circuito administrativo de agendamento com o utente, bem como, 

a responsabilização do hospital perante o seu parceiro pelo pagamento do exame. 

 

Dada a importância destes custos na conta de exploração dos hospitais, todo este circuito 

deve dispor de etapas de autorização superior, tipicamente três:  

 

1. Aprovação pelo diretor do serviço do médico prescritor; 

2. Autorização do diretor do serviço efector (ou produtor); 

3. Nos exames externos mais dispendiosos pelo diretor clínico do hospital. 
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A prescrição medicamentosa deve estar presente nas várias modalidades de prestação de cuidados 

ao utente e deve estar muito bem integrada com o sistema de gestão da farmácia do hospital.  

 

O fluxo de atividades e informação associado ao circuito do medicamento em contexto 

hospitalar pode ser apresentado desta forma:  

 

A prescrição medicamentosa deve ainda permitir a prescrição eletrónica de medicamentos para a 

farmácia de rua (de acordo com a regulamentação em vigor do modelo de receita eletrónica). 

 

A prescrição de exames complementares de diagnóstico e os tratamentos terapêuticos a 

administrar aos utentes é outro dos elementos fundamentais desta dimensão e deve 

estabelecer uma interoperabilidade aplicativa profunda com as restantes dimensões atrás 

descritas, com vista a uma arquitetura que reúna financiamento e qualidade. 

 

Outro aspeto relevante da prescrição de MCDTs é a sua componente da gestão na colheita do 

produto (sangue por exemplo) e o seu impacto no plano de cuidados de enfermagem.  

 

Esta tarefa e a sua execução numa aplicação, deve facilitar o trabalho dos enfermeiros, 

identificando para cada prescrição o número e tipo de tubos a recolher de sangue, os 

cuidados especiais a ter na colheita de um dado produto específico, criando-se condições de 

controlo da identidade do utente/doente e o registo desse controlo.  

 

Um dos erros mais frequentes nos hospitais decorre de erros na recolha do produto, ou 

porque se colheu produto ao utente/doente errado ou porque se trocaram os tubos e como 

tal, a aplicação deve facilitar esta tarefa e criar momentos de validação da identidade do 

utente/doente, dos tubos utilizados, registo para auditoria desta tarefa e de quem a realizou. 

 

Prescrição (Médico) 
Validação 

(Farmácia) 

Produção e 
Distribuição 
(Farmácia) 

Administração 
(Enfermagem) 
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Além dos aspetos associados à colheita de produto a aplicação de pedidos de MCDTs, a 

aplicação pode e deve contribuir para informar os enfermeiros com a antecedência adequada, 

de outros tipos de exames agendados que impliquem procedimentos de enfermagem, como 

posicionamentos do utente/doente ou outros. 

 

Repare-se que toda esta “virtualização” eletrónica dos circuitos anterior e atualmente, 

suportados em papel, coloca desafios acrescidos na área dos alertas e notificações.  

 

Por exemplo, se o sangue que chega ao laboratório está hemolizado, tem de haver forma de 

informar o serviço que é necessário colher de novo e não basta executar uma função da 

aplicação para isso, porque os enfermeiros e técnicos estão ocupados a fazer outras coisas e 

não estão permanentemente ao terminal à espera que surjam mensagens.  

 

Como se informa o médico prescritor que o resultado/relatório do exame de anatomia 

patológica que prescreveu ao seu paciente já chegou, se agora não o recebe através de um 

envelope colocado na secretária? 

 

Esta necessidade de gerar alertas-notificações é com certeza um requisito funcional que deve 

acompanhar a lista de futuros cadernos de encargos destas aplicações/componentes da 

arquitetura de um SIH.  

 

A dimensão que envolve a componente ERP suporta as atividades habitualmente designadas 

de suporte (na designação de Michael Porter) comuns à maioria das organizações, como 

sejam, a área financeira e contabilística, logística e de aprovisionamento, de recursos 

humanos, ferramentas de gestão e planeamento, e administrativas.  

 

As unidades de saúde, designadamente os hospitais, têm investido ao longo dos anos em 

sistemas integrados de gestão, sem dúvida essenciais para dar resposta a um modelo 

organizacional que garanta a automatização de atividades ao nível operacional. 

 

Em termos de ERP, na componente Gestão Financeira e Contabilística, existem as seguintes 

funcionalidades que a “Interoperabilidade na Saúde” identifica como operacionais: 
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E -Enterprise 
R - Resource 
P - Planning 

Gestão 
Financeira e 

Contabilística 

Gestão 
Recursos 
Humanos 

Aprovisionamento 
e Logística 

Outros  
Módulos 

 Contabilidade geral, orçamental e analítica – módulo base; 

 Contas a Pagar - módulo destinado à gestão da despesa e dos respetivos fornecedores; 

 Contas a Receber - módulo destinado à gestão da receita e dos respetivos clientes; 

 Tesouraria - módulo destinado à reconciliação bancária e à elaboração de previsões de tesouraria; 

 Imobilizado - módulo que permite a criação e manutenção do imobilizado, assim como a 

gestão do imobilizado numa vertente financeira e contabilística (abates, amortizações, 

reavaliações e outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 | Modelo ERP 

 

Os prestadores de cuidados de saúde privados existentes e sobretudo, os hospitais do SNS, 

têm em funcionamento o módulo faturação, habitualmente integrado no módulo principal e 

pode ser localizado na subcomponente Contas a Receber onde se faz a gestão da receita. 

 

Como estrutura organizativa é garantido o registo correto da faturação e recebimentos de 

clientes, por forma a maximizar a informação disponível para otimizar a Gestão de Tesouraria. 

  

Os objetivos da componente Gestão Financeira e Contabilística são, entre outros, os seguintes:  

  

 Garantir a correta integração de faturação;  

 Fornecer informação que permita otimizar a gestão fundo maneio (melhorar previsão de tesouraria);  
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 Facultar informação correta e real para o negócio: otimizar cobranças, reduzir saldos médios de 

terceiros e a percentagem dos saldos vencidos; 

 Detetar e controlar processos de cobrança duvidosa e contencioso; 

 Aumentar a eficiência e a uniformização de processos. 

  

Na componente Gestão de Recursos Humanos: 

 

 Cadastro de Colaboradores; 

 Processamento de Vencimentos; 

 Mapas Oficiais e Relatórios; 

 Estrutura Organizacional: 

o Gestão de colaboradores, posições (funções) e postos em simultâneo ou de forma parcial; 

o Definição de hierarquias e associação de critérios de autorização/aprovação; 

o Definição de competências por indivíduos, por funções, por postos de trabalho; 

o Definição das características de cada posto de trabalho ou posição na organização. 

 Planos de Carreiras; 

 Avaliação de Desempenho; 

 Gestão de Incentivos; 

 Ferramentas de Self-service: 

o Estas ferramentas deverão estar acessíveis a partir de um portal interno, possibilitando aos 

colaboradores do hospital o acesso a consulta e atualização de informação, por exemplo, relativa 

à sua situação laboral. 

 

Na componente Aprovisionamento e Logística: 

 

 O modelo logístico a adotar, deve basear-se num conjunto de pressupostos, dos quais são 

exemplo os seguintes: 

o Estrutura de múltiplos armazéns, com um armazém central e armazéns avançados; 

o Imputação de consumos ao utente, com integração no Processo Clínico Eletrónico; 

o Possibilidade de stocks em consignação; 

o Possibilidade de gestão de stocks pelo fornecedor. 
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 Gestão de Compras 

o A gestão de compras deverá incluir todos os produtos desde artigos não farmacêuticos (clínico, 

hoteleiro, administrativo, reagentes, manutenção e alimentar) a artigos farmacêuticos, assim 

como empreitadas e serviços. 

 Gestão da Negociação 

o Tratando-se de um hospital do SNS, o processo de aquisição de bens e serviços, deve ser 

enquadrado pela Lei da Contratação Pública e pelo Regulamento de Compras do hospital se 

existir e será intermediado por uma plataforma de negociação eletrónica, que o hospital utiliza 

em regime de externalização. 

 Gestão de Stocks 

o A gestão de stocks deverá incluir todos os produtos desde artigos não farmacêuticos (clínico, 

hoteleiro, administrativo, reagentes, manutenção e alimentar) a artigos farmacêuticos.  

 Manutenção 

o Módulo destinado para a gestão de manutenção de equipamentos do hospital. 

 Gestão de Contratos 

o Módulo destinado à gestão dos contratos celebrados entre o hospital e outras entidades, 

nomeadamente fornecedores de bens e serviços.  

 

O impacto destas atividades, ditas de suporte operacional na eficiência económica do hospital 

é muito relevante. A oferta do mercado português é vasta e o papel da SPMS é importante. 

 

A indústria nacional dispõe hoje em dia de ofertas completas e razoavelmente maduras para todos os 

componentes apresentados. A oferta das multinacionais a operar no mercado português também. 

 

Quadro 18 – Comparativo Magic Quadrant da Gartner 
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Os analistas e mercado como a Gartner, procuram evidenciar novos atores, com elevada 

capacidade financeira que desenham estratégias agressivas para operar no mercado. 

 

A verdade é que não existe um problema de oferta, embora exista ainda um problema de 

maturidade, em termos de fiabilidade e de funcionalidade em alguns componentes, 

nomeadamente, nos aplicativos centrais que constituem o CPR (Computer-Based Patient Record).  

 

São necessários anos de utilização das aplicações para que a maturidade atinja um nível 

adequado e ainda falta passar algum tempo para tal. A descrição breve que foi feita dos 

componentes não pretende constituir um arrolamento completo dos seus requisitos 

funcionais e não funcionais. O estudo não tem como objetivo ser exaustivo a esse ponto.  

 

Vários cadernos de encargos têm sido desenvolvidos nos últimos anos para suportarem 

concursos para a aquisição de SIH em vários hospitais do país e o arrolamento (cansativo) 

dos requisitos dos vários componentes, ocupam muitas páginas, na sua maioria situam-se a 

um nível de abstração razoavelmente elevado. 

 

Por razões que num dado momento tiveram boa justificação, foi desenvolvida uma solução 

aplicativa clínico-administrativa, o SONHO, que além de suportar as transações ADT 

(Admission, Discharge and Transfer) suporta ainda hoje também todo o complexo processo de 

faturação para o SNS e ainda, os indicadores de produção e clínicos exigidos pela tutela.  

 

É uma herança que o IGIF/ACSS passou para os SPMS. Recorrentemente é lançado o debate 

sobre a possível substituição, em parte ou integralmente, desta solução que está enraizada 

em todo o SNS. Ao que sabemos e salvo melhor opinião, não existe no mundo algo semelhante 

que pudesse substituir rápida e funcionalmente, as necessidades existentes.    

 

Sobre o modelo de dados do SONHO com as respetivas extensões, o IGIF desenvolveu o SAM 

para suporte à prática dos médicos e mais tarde o SAPE, para suporte à prática de 

enfermagem, na sequência de uma tese de doutoramento em enfermagem de reconhecido 

mérito. Este é o cenário existente que por vezes causa problemas de interoperabilidade. 

 



 
 
Interoperabilidade na Saúde 
 

 

 

144 de 167 
 

A “Interoperabilidade na Saúde” que vier a ser desenvolvida, num alinhamento estratégico 

com o financiamento necessário e a qualidade dos serviços a prestar aos cidadãos, não pode 

suspender as operações existentes, lançando a incerteza na introdução de um novo ERP.  

 

Todavia, as aplicações mencionadas, embora extremamente úteis no dia-a-dia dos hospitais 

públicos, estão suportadas em tecnologias já descontinuadas, não asseguram interfaces nas 

tecnologias adequadas, como o SOAP ou HL7 e não têm sofrido melhorias funcionais 

necessárias, em particular as componentes clínicas, o SAM e o SAPE. 

 

O aparecimento dos atuais Centros Hospitalares E.P.E., (entidades publicas empresariais) 

dotados de autonomia administrativa e financeira vieram recentemente, colocar pressão 

significativa na necessidade de evoluir para SI, mais completos e verticalizados no que 

respeita às áreas clínicas, mais navegáveis e adaptáveis, no que respeita às áreas 

administrativas e finalmente, que permitam a sua exploração para a produção de indicadores 

mais robustos e analíticos, para uma melhor gestão administrativa e clínica. 

 

Estas novas entidades sentem a necessidade de dar o salto. Sabem que se forem tomadas 

decisões mal calculadas e apostas duvidosas, podem por em risco, quer o serviço de saúde 

que prestam diariamente aos seus utentes, quer a solvabilidade financeira das instituições 

que continuam a obter a parte de leão das suas receitas do SNS. 

 

O desenvolvimento recente da economia nacional e a nova liderança das TICE no seio do SNS, 

atribuída recentemente à SPMS, tem vindo a clarificar o caminho que se pretende estabelecer: 

 

 Diminuir custos de operação e limitar fortemente investimentos;  

 Desenvolver internamente um novo sistema de informação que agregue o SINUS, SONHO, 

SAM e SAPE, nos cuidados primários e hospitalares; 

 Centralizar sistemas e competências tanto quanto for razoável e possível; 

 Centralizar a negociação de aplicações e serviços transversais ao SNS; 

 Uniformizar as soluções disponíveis e implementadas no SNS; 

 Adotar soluções de “open source”, substituindo o mais possível e com economia, custos de 

licenciamento por serviços especializados; 
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 Desenvolver e comunicar uma estratégia de governo, uma arquitetura de referência para 

as TICE no SNS e um portfolio de projetos alinhados com a mesma; 

 Autonomizar a entidade que estabelece e dinamiza os requisitos clínicos para as TICE no SNS. 

 

Este caminho, tem sido apresentado com clareza, responde a um conjunto de necessidades há 

muito identificadas, em termos da macro arquitetura que propõe e do portfolio de projeto. 

 

Já estão identificados e no terreno os projetos relacionados com a Plataforma de Dados da 

Saúde e o projeto SUCEDE que nasce com a ambição de substituir e melhorar funcional e 

tecnicamente os atuais SINUS, SONHO, SAM, SAPE e Processo Clinico Eletrónico nos cuidados 

primários e hospitalares.  

 

Por outro lado, o financiamento necessário traduz-se em grandes constrangimentos 

económicos que o país enfrenta. Os stakeholders da saúde olham para as TICE como um vetor 

estratégico do desenvolvimento da sua oferta. A qualidade é para, se possível, aumentar. 

 

Acresce ainda que algum equilíbrio será importante encontrar entre o desenvolvimento 

interno e o espaço que fica para os agentes privados, seja na oferta de soluções, seja numa 

aposta em serviços TICE, recomendando o presente estudo uma Gestão por Processos. 

Figura 45 | Estrutura inicial de uma Gestão por Processos 
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Mais exemplos podiam ser dados mas o que importa referir é que as TICE permitem uma mais 

completa participação de todos os intervenientes na prestação de cuidados de saúde, bem como 

lançam o potencial para novas formas de relacionamento entre esses mesmos intervenientes. 

 

O cidadão passa a ter à sua disposição informação e instrumentos para melhor gerir a sua 

situação perante a doença, seja como agente ativo seja como agente recetor de mensagens de 

outros intervenientes na prestação e financiamento de cuidados de saúde.  

 

A telemonitorização de parâmetros vitais, a transmissão de informação que não necessite de 

observação presencial, o envio de mensagens de alerta ou recordatórias de prestadores e 

financiadores de cuidados de saúde irão alterar a forma como o cidadão se relaciona com o 

sistema de saúde.  

 

Não é fácil prever quais os efeitos destas novas possibilidades nas necessidades de 

financiamento da saúde, e em particular do SNS. Ao dar mais informação ao cidadão, e ao 

reduzir os seus custos de transmitir informação ao sistema de saúde, as expectativas do 

cidadão quanto ao que deve esperar do sistema de saúde também se podem alterar no sentido 

de exigir um maior volume de serviços prestados.  

 

Seria uma força de pressão para o crescimento das necessidades de saúde. No entanto, há 

forças de pressão de sentido oposto. Uma melhor comunicação do cidadão com o sistema de 

saúde poderá traduzir-se numa deteção precoce de problemas de saúde, tratados de forma 

mais eficaz e com menores custos por esse motivo;  

 

 Poderá igualmente resultar num maior conhecimento e interesse do cidadão por 

atividades de prevenção da doença e promoção da saúde;  

 E poderá evitar a repetição de exames, contribuindo para uma redução de custos.  

 

O efeito líquido sobre as necessidades de financiamento das despesas com cuidados de saúde 

dependerá da força relativa de cada um destes elementos. O prestador de cuidados de 

cuidados de saúde, tem nas TICE, um instrumento que altera as suas relações quer com o 

cidadão quer com o financiador dos cuidados de saúde procurados pelo cidadão.  
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Se no primeiro caso potencia uma interação mais rica em informação a fluir de e para o 

cidadão, com efeitos ambíguos sobre a quantidade de cuidados de saúde procurados e 

consequentemente sobre as despesas em cuidados de saúde, também permite que as 

intervenções de saúde possam desenvolver-se de forma não presencial, incluindo, como 

referido anteriormente, os aspetos da monitorização remota e partilha dos resultados de 

exames realizados pelo doente, como exemplos.  

 

Esta maior informação gerada com os cidadãos leva também a uma potencial relação mais 

sofisticada com financiadores que terão a possibilidade de alicerçar sistemas de pagamento 

mais sofisticados nessa informação.  

 

Por exemplo, se as TICE permitirem traçar de forma completa o trajeto do cidadão no sistema 

de saúde, com registo de quem presta o quê em que condições e com que resultados irá a 

utilização de mecanismos de pagamento associados com o desempenho efetivo dos 

prestadores de cuidados de saúde e não apenas de acordo com os recursos por eles usados. 

 

O financiador, ou financiadores, por seu lado, passa a ter à sua disposição um maior 

conhecimento acerca dos cidadãos sobre os quais assumiram a responsabilidade de 

financiamento de cuidados de saúde.  

 

Esse maior conhecimento levará a melhor identificação das necessidades de cuidados de 

saúde da população e logo à procura da forma de melhor satisfazer essas necessidades de 

cuidados de saúde. Esse conhecimento oferece igualmente novas oportunidades para 

estruturar sistemas de pagamento entre financiadores e prestadores de cuidados de saúde.  

 

Por exemplo, nos sistemas de pagamento por capitação torna-se possível realizar o 

denominado ajustamento para o risco da população servida de forma mais detalhada. 

 

Estes fluxos de informação só serão possíveis na presença de interoperabilidade entre 

sistemas informáticos, de uma forma que permita seguir o percurso do cidadão no sistema de 

saúde. O sistema de financiamento das unidades de saúde é condicional à informação que é 

possível recolher de forma tempestiva, pelo que existe uma maior relevância da 

interoperabilidade entre sistemas diferentes.  
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A forma de assegurar essa interoperabilidade tem quase necessariamente de passar por 

decisões centralizadas sobre que informação e em que formato deve ser circulada. De outro 

modo, a geração de consensos à posteriori, depois de os SI estarem implementados, não é 

passível de conduzir rapidamente à existência de standards.  

 

Basta reconhecer que com sistemas diferentes, nenhum dos intervenientes quererá, de forma 

voluntária, ajustar o seu sistema. Não é possível, à partida, afirmar, se garantir a 

interoperabilidade dos SI no setor da saúde (entre cidadãos, prestadores e financiadores) 

levará a menores despesas com saúde, pois poderá estar associada com maior utilização 

(nalguns casos, desejada e vantajosa do ponto de vista social).  

 

Mais certo é produzir sistemas de financiamento das instituições que prestam cuidados de 

saúde mais sofisticados em termos dos incentivos que produzem para um funcionamento 

mais eficiente do sistema de saúde português (incluindo o SNS). 

 

Síntese e recomendações de Financiamento / Qualidade 

 

Em jeito de síntese, importa dizer que há uma matriz com alguns ingredientes que explicam 

como Portugal tem um SNS que se tornou um desígnio nacional. 

 

Existiram um conjunto de erros estratégicos no passado que levaram a que os portugueses 

sintam hoje o impacto desses erros, mas sobretudo, há lições que nos podem ajudar a sair da 

zona da indefinição, primeiro como fase de emergência e em seguida, traçando um caminho 

profissional e coletivo. 

 

Existe hoje em dia, um problema de iliteracia com as práticas de saúde associadas à qualidade 

dos serviços prestados, em que os cidadãos mais informados, optam por “furar o esquema” 

não colaborando com a emergência nacional que se vive no país, desafiando o modelo.  

 

Os cidadãos de fracos recursos, nalguns casos sem acesso à informação disponível, têm 

maiores dificuldades com a ausência de “Interoperabilidade na Saúde” uma vez que ficam 

fragilizados com a demora e também com a falta de respostas concretas.  
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É neste paradigma que julgamos ser muito importante lançar as oportunidades de mudança 

estrutural necessárias, um novo modelo estratégico, atitudes fundamentais que hoje deve ter 

qualquer Governo, promovendo a alfabetização em saberes e competências centrais. 
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ORIENTAÇÕES FINAIS 

A “Interoperabilidade na Saúde” deverá ser um desígnio nacional. Os vários níveis com que 

pode ser classificada (Interoperabilidade Técnica, Semântica, Política, Europeia, Legal e 

Organizativa) devem ser trabalhados em termos de uma melhor comunicação entre os SH. 

 

Com base no diagnóstico que se promoveu com o presente estudo, a “Interoperabilidade na 

Saúde” pode ser uma iniciativa apoiada numa Gestão por Processos, para melhorar a 

governação e cooperação a nível regional, do país, a nível político, estratégico e operacional.  

 

Uma vez que existem sistemas TICE habilitados, deverá permitir aos seus utilizadores trocar, 

entender e agir sobre e entre os “ativos de saúde”, informações relacionadas com a saúde e 

conhecimento de uma forma utilizável e interpretada de igual forma por todos.  

 

Sugere-se a criação de um “Grupo de Peritos” que no imediato, seja capaz de derrubar na 

sociedade as fronteiras, linguística, cultural, profissional, jurisdição e geográfica, sobre 

conteúdos específicos de saúde. Portugal tem estado “ausente” das discussões internacionais. 

 

A criação de um Conselho Técnico Nacional, englobando os diferentes grupos profissionais 

envolvidos na saúde, pode estimular, propor ideias e soluções estratégicas credíveis para 

serem consideradas pelo Governo atual e futuros. 

 

Encontra-se proposto um Modelo de Interoperabilidade completo, que procura dar resposta à 

proliferação de sistemas, dando ajuda na criação de uma arquitetura onde sistemas 

heterogéneos e com características específicas, partilhem informação evitando problemas 

como a duplicação, a indisponibilidade ou a disseminação desatualizada de informação. 

 

Na inovação tecnológica procurou-se identificar os limites, implicações futuras, ou transição 

de soluções fornecidas e muitas vezes anunciadas como “milagrosas” mas nem sempre 

adaptáveis, necessárias ou até recomendáveis. Saúde = Ação Humana + Tecnologia + Inovação. 

 

Por último, o financiamento associado à qualidade, procura evidenciar exemplos, em que os 

sistemas de pagamento por capitação, tornam possível realizar o denominado ajustamento 
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para o risco da população servida de forma mais detalhada. Os fluxos de informação só serão 

possíveis na presença de interoperabilidade entre SI, de uma forma que permitam seguir o 

percurso do cidadão no sistema de saúde, evoluindo para uma Gestão por Processos. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

ACES Agrupamentos de Centros de Saúde 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

AMA Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

ARS Administração Regional de Saúde 

CEGER Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 

DGS Direção-Geral de Saúde 

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública 

ERS Entidade Reguladora de Saúde 

ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 

IGAS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 

IGIF Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da Saúde 

II * Instituto de Informática do MFAP 

INE Instituto Nacional de Estatística 

INESC Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IPSS Instituições de Particulares de Solidariedade Social 

LVT Lisboa e Vale do Tejo 

OMS Organização Mundial de Saúde 

NHS National Health Service (Reino Unido) 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

RSE Registo de Saúde Eletrónico 

SAM Sistema de Apoio ao Médico 

SAPE Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem 

SIADAP Sistema Integrado de Avaliação da Administração Pública 

SINUS Sistema de Informação para as Unidades de Saúde 

SONHO Sistema Integrado de Informação Hospitalar 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS  Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

TICE Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica 

UE  União Europeia 

ULS Unidade Local de Saúde 

*) O II, entretanto, fundiu-se com GeRAP e a ANCP, dando origem à eSPap, I.P.  
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GLOSSÁRIO 

 

O presente documento tem como base de terminologias o “Glossário da Sociedade da 

Informação – Versão 2011 (3.ª edição) ” que a APDSI publicou em maio de 2011 e que 

encontra disponível online. Apenas os conceitos, palavras em termos compostos, contextos 

específicos e/ou referências documentais que não constem nesse documento ou que lhe não 

seja dada a necessária classificação remissiva aqui são listadas. De modo a que não surjam 

dúvidas, optou-se por indicar a designação GLOSI como referencial de apoio.      

 

ADT – abreviatura de Admission, Discharge and Transfer (admissão, alta e transferência) é 

uma sigla hospitalo-cêntrica para os dados demográficos do paciente, seguro e visita, onde 

incorpora dados e informação que se encontra relacionada. As mensagens ADT geralmente 

contêm informações de identificação do paciente, o tratamento realizado, gestão de custos e 

os créditos de seguros, se for aplicável. 

 

Atividades de informação - atividades económicas que utilizam profissionais e infraestruturas ou 

equipamentos para produzirem bens e serviços de informação. As atividades económicas do sector 

da informação produzem e distribuem a informação necessária à execução de outras atividades 

económicas. As atividades são conjuntos de tarefas executadas no âmbito de um processo. 

 

Conhecimento – informação e compreensão que uma pessoa tem sobre um dado assunto. No 

âmbito da gestão do conhecimento da saúde, podemos afirmar que numa abordagem à 

implementação de processos, é uma definição que procura maximizar a eficiência, a eficácia, a 

capacidade, o tempo, o valor e o custo de uma organização para encontrar a informação crítica 

que necessita, com o propósito de adquirir valor acrescentado para os seus Clientes.  

 

Coopetição - o termo coopetição é usado para descrever a relação simultânea de cooperação e 

competição entre pessoas ou organizações. A interação de coopetição entre duas organizações 

ocorre normalmente para atingir um objetivo comum, tendo em vista a complementaridade de 

recursos e a possível redução de custos na fase de desenvolvimento de produtos, sem 

desconsiderar a competição no momento de lançamento do produto desenvolvido no mercado. 
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CTH – abreviatura de Consulta a Tempo e Horas. 

 

DICOM - abreviatura de Digital Imaging and Communications in Medicine (comunicação de 

imagens digitais em medicina) é um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e 

transmissão de informação médica (imagens médicas) num formato eletrónico, estruturado 

através dum protocolo. Foi criado com a finalidade de padronizar a formatação das imagens 

diagnósticas como tomografias, ressonâncias magnéticas, radiografias, entre outras. O padrão é 

uma série de regras que permite que as imagens médicas e informações associadas, sejam 

trocadas entre equipamentos de diagnóstico geradores de imagens, computadores e hospitais. 

Estabelece uma linguagem comum entre os equipamentos de marcas diferentes, que geralmente 

não são compatíveis, e entre equipamentos de imagem e computadores, onde quer que estes 

estejam instalados e/ou a funcionar (hospitais, clínicas ou laboratórios). 

 

Governo eletrónico – conjunto de processos de governo, suportados em sistemas de 

informação, nomeadamente na Internet, que permitem as relações em linha das entidades 

governamentais e da administração pública entre si e com as empresas e os cidadãos. O GLOSI 

também faz referência à administração pública eletrónica.  

 

e-Prescribing – a prescrição eletrónica é baseada num dispositivo computadorizado que 

transmite prescrições médicas à distância em vez de papel. Permite a um profissional de 

saúde (médico, enfermeiro, técnico de saúde) que a transmissão eletrónica de uma 

autorização de nova prescrição, renovação de tratamento ou medicação a um qualquer utente, 

doente ou cidadão, seja realizada diretamente a uma farmácia ou laboratório para testes ou 

exames complementares. Tem inúmeras vantagens uma vez que evita erros de precisão, 

entendimento e compreensão pela escrita tradicional manual. É também uma das principais 

razões para impulsionar os registos médicos eletrónicos que se justificam pela centralização 

num único repositório dos dados dos doentes, sendo a tomada de decisão mais consensual.     

 

Empowerment - parte da ideia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes 

permitem tomar decisões e participar ativamente na organização. A utilização de equipas 

motivadas, a adoção de sistemas orgânicos de gestão, culturas participativas e abertas nas 

organizações, significam que estas tentam difundir e partilhar o poder com todos os seus 
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colaboradores, abrindo mão do controlo centralizado. Assenta em quatro bases principais: 

poder, motivação, desenvolvimento e liderança. 

 

European e-Health Interoperability Roadmap – descreve possíveis "caminhos" e apresenta 

uma base factual para uma tomada de decisão coerente. Baseia-se em requisitos de SH e 

procura consensos (contrariamente a uma única visão de especialistas) em torno de uma 

visão completa do modelo de trabalho necessário para servir objetivos comuns: saúde 

sustentável; partilha de informação e conhecimento para uma melhor saúde. Fá-lo, reunindo 

visões, conceitos, princípios e conclusões que emergem de iniciativas transfronteiriças de 

colaboração europeia entre governos. 

 

GDH - os Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) são um sistema de classificação de 

doentes internados em hospitais de agudos que agrupa doentes em grupos clinicamente 

coerentes e similares do ponto de vista do consumo de recursos. Corresponde à tradução 

portuguesa para Diagnosis Related Groups (DRG). Permite definir operacionalmente os 

produtos de um hospital, que mais não são que o conjunto de bens e serviços que cada doente 

recebe em função das suas necessidades e da patologia que o levou ao internamento e como 

parte do processo de tratamento definido. A cada grupo é associado um peso relativo, isto é, 

um coeficiente de ponderação que reflete o custo esperado com o tratamento de um doente 

típico agrupado nesse GDH, expresso em termos relativos face ao custo médio do doente 

típico a nível nacional. O índice de casemix (ICM) de um hospital resulta assim do rácio entre o 

número de doentes equivalentes ponderados pelos pesos relativos dos respetivos GDH e o 

número total de doentes equivalentes. 

 

HL7 - Health Level Seven (HL7) é uma organização sem fins lucrativos, envolvida na temática 

da informática em saúde, com recurso a padrões internacionais de interoperabilidade.  

 

Interoperabilidade - capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de 

forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não). Para 

um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que trabalhe com padrões 

abertos e standards. Seja um portal, um sistema de saúde ou ainda um sistema de partilha de 

serviços eletrónicos, caminha-se cada vez mais para a criação de padrões. A referência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B5es_abertos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B5es_abertos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Padr%C3%B5es_para_sistemas&action=edit&redlink=1
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documental do GLOSI diz-nos que interoperabilidade é a capacidade de comunicar, de 

executar programas ou de transferir dados entre várias unidades funcionais, graças à 

utilização de linguagens e de protocolos comuns, exigindo poucos ou mesmo nenhuns 

conhecimentos do utilizador sobre as características específicas dessas unidades. 

 

Interoperability Solutions for European Public Administrations – soluções de 

interoperabilidade para as administrações públicas europeias (ISA). O programa ISA substitui 

o programa IDABC (prestação interoperável de serviços pan-europeus de administração em 

linha (eGovernment) a administrações públicas, empresas e cidadãos. 

 

LDRG - Nome dado ao programa que o IGIF distribuiu aos hospitais, entre 1988 e 1999, para 

recolha e processamento dos dados relativos aos episódios de internamento dos doentes em 

hospitais de agudos e seu consequente agrupamento em GDH. 

 

MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, designação genérica que 

engloba exames laboratoriais, imagiológicos, colheita de amostras por meios mais ou menos 

invasivos, e ainda atos de tratamento variados, realizados em regime ambulatório ou 

em internamento hospitalar, que têm sido objeto de estatísticas e de comparações para medir 

a produção dos serviços, e de faturação a terceiros. Para além do número de episódios de 

internamento, de urgência e de consulta, é o número de “atos”, diagnóstico e tratamento 

efetuados que é referido nas estatísticas hospitalares. 

 

Middleware – termo também conhecido por “mediador” no campo da computação distribuída, 

é um programa de computador que faz a mediação entre software e demais aplicações. É 

utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferentes 

protocolos de comunicação, plataformas e dependências dos sistemas operacionais. 

 

Negócio eletrónico – conjunto de processos das empresas, suportados em sistemas de 

informação, nomeadamente na Internet, que permitem as relações em linha com os clientes, 

fornecedores, parceiros e outras entidades públicas ou privadas. 
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OpenEHR – significa Interoperability and Computability in e-Health e trata-se de uma 

comunidade virtual que trabalha numa norma aberta para a criação de registos de saúde 

eletrónicos (EHR). Não trata nem cria programas de registo clínico eletrónico, mas sim, um 

conjunto de especificações e ferramentas que permitem o desenvolvimento de registos 

clínicos modulares e interoperáveis. Quem a utiliza são empresas, governos, universidades e 

centros de pesquisa e de desenvolvimento em todo o mundo. 

 

Patient empowerment - o conceito de empowerment do doente, é uma consequência recente do 

movimento natural que a saúde procura clarificar, onde se afirma que para um indivíduo ser 

verdadeiramente saudável, deve agrupar mudanças na sua situação social e no ambiente que 

influencia a sua vida e não só no seu comportamento como pessoa. 

 

PACS – abreviatura de Picture Archiving and Communication System (Sistemas de 

Comunicação e Arquivo de Imagens) refere-se a redes de computadores que lidam com a 

digitalização, pós-processamento, distribuição e armazenamento de imagens médicas. As 

imagens são obtidas de equipamentos de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada, endoscopia, mamografia e radiografia. A transmissão e armazenamento na 

maior parte dos sistemas, é feita utilizando-se o padrão DICOM.   

 

Processos – conjuntos de atividades inter-relacionadas que transformam “entradas” em 

“saídas”. O GLOSI define “processo de negócio” como um conjunto de atividades coordenadas, 

conduzidas tanto por pessoas como por equipamentos, que levarão à realização de um 

objetivo ou à satisfação de uma necessidade específica de uma organização.   

 

RSE – registo de saúde eletrónico, tendo sido criada pelo Despacho n.º 16519/2011 de 6 de 

dezembro do Ministério da Saúde, a Comissão para a Informatização Clínica (CIC). 

 

SIGIC – significa Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, foi criado pela 

Resolução do Conselho de Ministros de junho de 2004, na sequência dos programas especiais 

de combate às listas de espera para cirurgia e após se ter verificado que: 

 Um número considerável de utentes permanecia em espera por períodos de tempo inaceitáveis; 

 Não havia garantias de igualdade no acesso dos utentes às cirurgias; 
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 Não havia uniformidade e transparência nos processos de seleção e agendamento;  

 As instituições não eram responsabilizadas pelo facto de terem os utentes em espera por 

tempo excessivo; 

 Não estavam consagrados direitos e deveres específicos dos utentes. 

 

O SIGIC veio regular toda a atividade cirúrgica programada e abarcar todas as etapas do 

processo de gestão do utente, desde a sua inscrição na lista cirúrgica até à conclusão do 

processo, após realização da cirurgia.  

Está centrado nos princípios da transparência dos processos de gestão, da equidade no acesso 

ao tratamento cirúrgico e da responsabilização, quer dos utentes, quer das instituições, 

consubstanciados nos seguintes pressupostos: 

 Garantia tratamento no final de um período tempo máximo de espera previamente estabelecido; 

 Maior compromisso do hospital para com o utente; 

 Maior envolvimento do utente; 

 Uniformidade do processo de gestão da lista de inscritos; 

 Maior controlo e transpare ncia relativamente a  evoluça o da Lista de Inscritos para Cirurgia. 

 

SOA [abrev. ing.] – arquitetura orientada a serviços. 

 

SWOT [abrev. ing.] - sigla originária do idioma inglês, constituindo um anagrama de Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

 

Webservices – serviços internet. 

 

XML [abrev. ing.] – eXtensible Markup Language, também conhecido por linguagem XML. 
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