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Objectivos 
 
O Ministério da Saúde, através do Alto Comissariado da Saúde (ACS), está neste momento a 
realizar um esforço de definição do Plano Nacional de Saúde (PNS) para o período de 2011-
2016. Este documento debruça-se sobre o papel crítico dos sistemas de informação (SI) para 
a Saúde. Nas últimas décadas os SI começaram a ter um papel importante, sendo mesmo a 
sua falta, ou fragilidade, apontada como um dos principais problemas actuais. Contudo, este 
―problema crítico‖ não tem sido devidamente acompanhado pela gestão e pelas instituições 
públicas ligadas à saúde. Exemplo disso, é o facto deste tema não ter sido alvo de debate, 
até esta altura, no exercício do PNS 2011-2016. 
Pretende-se com este texto demonstrar que os SI são de facto um problema crítico e que 
para tal é necessário tomar medidas concretas e políticas efectivas (não necessariamente 
mais dinheiro). Medidas que não sejam simplesmente o fazer relatórios (mais ou menos 
mediáticos) e gastar muito dinheiro em adjudicações de software aplicacional de empresas, 
grande parte das vezes pouco adequado aos problemas verdadeiros dos Serviços de Saúde. 
Sabemos, por experiência própria também em Portugal, quão difícil é desenvolver um SI na 
Saúde e que levou mesmo Morris Collen

2
 a comparar este desafio ao de ―levar o homem à 

Lua‖, porque se trata efectivamente de um esforço de médio-longo prazo de experimentação 
e aprendizagem constante, o que exige a participação e a colaboração de profissionais muito 
qualificados de diversas áreas do conhecimento. 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
3º Fórum Nacional de Saúde: Contexto do PNS 

Aquando do 3º Fórum Nacional de Saúde, realizado a 8 de Março de 2010, foi 
apresentado o ponto de situação do PNS, e foram identificados quatro eixos de 
referência para o PNS: 

- Cidadania; 
- Acesso; 
- Qualidade; 
- Saúde em todas as políticas; 

 
Antes de avançar na argumentação sobre a ―criticidade‖ dos SI para a Saúde, 
podemos começar por explanar sobre a importância estrutural e funcional dos SI 
nestes quatro eixos: 
- Como não há ―Cidadania‖ sem informação (Barreto, 2010), i.e., informar para 
responsabilizar. Não há informação que possa chegar hoje aos cidadãos sem o 
alicerce de um SI adequado, que considere a diversidade de necessidades da 
população;  
- A garantia de ―Acesso‖ adequado dos cidadãos à saúde obriga a uma capacidade 
de gestão dos serviços e dos seus recursos (limitados) que é hoje impossível sem 
um SI (interoperável e com serviços integrados tecnicamente) que permita apoiar a 
gestão operacional nos diversos serviços (sobretudo os profissionais de saúde), 
possibilite a gestão táctica ao nível da gestão intermédia e, ao mais alto nível, facilite 
a gestão estratégica a tomar as melhores decisões; 
- O desenvolvimento e a gestão da ―Qualidade‖ dos cuidados não têm qualquer 
viabilidade sem o apoio de um sistema de informação consistente que garanta o 
tratamento da informação adequado às necessidades dos diferentes profissionais; 
- O objectivo de uma ―Saúde em todas as Políticas‖ não será possível de atingir se 
não se desenvolver um esforço responsável e transparente nesse sentido, não será 
possível sem o debate que só os sistemas de informação o permitem hoje. 
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Contexto de Mudança 

O contexto da sociedade Portuguesa, e de alguma maneira, das sociedades ocidentais em 
geral, tem vindo a mudar. Podem-se identificar algumas tendências relevantes para a área 
da Saúde (MS, 1999; Lapão, 2007a; MCSP, 2008; Kuhn et al., 2008): 

 Maior envelhecimento da população (i.e. maior percentagem de idosos), sobretudo 
sentida nas regiões mais interiores e com maior dispersão; 

 Aumento significativo dos custos dos cuidados de saúde, sobretudo ao nível dos 
medicamentos, exames e do aumento da procura de serviços; 

 Aumento da mobilidade dos doentes entre diferentes locais; 
 Aumento do conhecimento biomédico (medicina, genética, fármacos, etc.); 
 Aumento do conhecimento tecnológico, sobretudo aplicável no diagnóstico e na 

terapêutica das doenças;  
 Aumento da prevalência das doenças crónicas (diabetes, hipertensão, DPOC, etc.), 

acrescidas da SIDA e de algumas doenças oncológicas que se tornaram crónicas; 
 Aumento da segurança na prestação de cuidados, resultante de uma melhoria 

organizacional e de formação nesta área; 
 Aumento significativo da atenção dos media sobre as temáticas mais ―dramáticas‖ da 

Saúde; 
 Aumento acentuado, mas ainda pouco sustentado, da participação dos doentes na 

Saúde, mormente ao nível de uma maior consciência e capacidade de se envolver 
na gestão da doença; 

 Maior necessidade de Gestão profissional para lidar com todas estas variáveis e 
procurar abordagens inovadoras para as mitigar;  

 Aumento da sensibilidade para as questões do ―Ambiente‖, forçam medidas e 
políticas a incluir esta dimensão (e.g. uso de tecnologias e manutenção dos espaços 
de saúde, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Rácio entre a população com mais de 65 e entre 15-64 anos.  
Fonte: EU Economic Policy Committee 2001; 

 
 
Na figura 1., é visível o aumento do rácio da população com mais de 65, e mais dependente 
de serviços de Saúde e que vai criar cada vez maiores tensões nos serviços de saúde. Estas 
tensões têm aberto oportunidades para a utilização de sistemas de informação em diversos 
campos (Kuhn et al., 2008): para a compreensão dos sistemas biológicos (nível celular e 
molecular), engenharia bio-médica, ehealth e saúde pública (Figura 2.). Neste relatório 
estamos sobretudo focados na dimensão de sistemas e tecnologias que possam potenciar e 
melhorar os sistemas de serviços de saúde. Dada a complexidade da procura a gestão dos 
serviços de saúde carecem hoje do apoio efectivo de sistemas de informação, e não é 
possível gerir um sistema tão complexo sem uma gestão adequada da informação (Kuhn et 
al., 2007; Haux, 2006). O desenvolvimento e a implementação correcta de sistemas de 
informação, de acordo com uma arquitectura organizacional, são actividades muito difíceis (e 
de grande risco), com várias barreiras técnicas e organizacionais que devem ser 
convenientemente consideradas (Berg et al. 2003). A introdução de SI implica a alteração (de 
preferência à priori) de processos (i.e. alinhamento do SI com o fluxo correcto da 
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informação), o que é quase sempre um percurso longo e difícil, envolvendo a participação 
dos profissionais de saúde (utilizadores da informação). A maior parte dos serviços de saúde 
é ainda suportado, por motivos históricos, por um conjunto de ―ilhas‖ de sistemas 
fragmentados de informação que foram sendo adquiridos sem que existisse uma estratégia 
ou políticas de sistemas de informação integrados (e que infelizmente continua assim). Por 
este motivo, os actuais sistemas de informação das unidades de saúde são ainda 
ineficiências, devido a falta de interoperabilidade entre os sistemas e deficiente alinhamento 
dos sistemas informáticos aos processos. A especificidade dos SI na área da saúde, que 
resulta sobretudo devido à diversidade de actores e de situações, obriga a um cuidado 
acrescido na implementação dos sistemas de informação, de outro modo poderão mesmo 
por em risco as vidas dos doentes (Ash et al., 2002)). Por outro lado, os profissionais de 
saúde também necessitam de utilizar estes sistemas em ambientes complexos e agitados 
como na urgência, na enfermaria ou mesmo no bloco, obrigando a que os SI estejam 
dotados de grande capacidade de interactividade e de respostas a uma diversidade de 
situações. 
 
 

 
Figura 2. Das moléculas às populações (Kuhn et al., 2008).  

 
 
Por outro lado, podemos identificar um conjunto de tendências tecnológicas na computação e 
nos SI que poderão ter um grande impacto na gestão e processamento de quantidades 
imensas de informação da Saúde: 
1) A capacidade de processamento dos computadores continua a crescer, permitindo que 
tarefas complexas se resolvam, como a correlação de dados dos pacientes, assim como a 
exploração sistemática de dados de produção; 
2) Redes de banda-larga e sistemas sem-fios permitem hoje o acesso a grande capacidade 
de computação em qualquer local e transferir grandes quantidades de dados em tempo real; 
3) Os sistemas embebidos são cada vez mais sofisticados, podendo ser utilizados em 
qualquer ambiente e potenciar a utilização de vários sensores permitindo a recolha de dados 
e disponibilizá-los na rede; 
4) Os volumes de dados vão continuar a crescer exponencialmente; a tecnologia de bases 
de dados vão permitir um tratamento mais eficiente de grandes volumes de dados e ter 
capacidade de os estruturar para obter conhecimento útil; 
5) Novos sistemas de multi-agente mostram ter potencial para se tornarem mais autónomos, 
podendo desempenhar várias tarefas em simultâneo; 
6) Cada vez mais o SOA (―Service-oriented architectures‖) permite uma melhor integração e 
flexibilidade do software; graças aos avanços na tecnologia de ―middleware‖, no acesso a 
dados e a ferramentas de software será cada vez mais fácil, permitindo a realização de 
tarefas complexas (ex: com sistemas biológicos e em arquitecturas). 
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7) A metáfora de novos dispositivos médicos tornando-se em sistemas de apoio inteligentes 
é cada vez mais real, mas abandonando as pretensões irrealistas de automatização. A 
manutenção do homem no processo, usando a suas capacidades cognitivas, permitirá uma 
maior aceitação de sistemas de apoio computorizados na Saúde. 
8) Avanços na gestão de conhecimento, no desenvolvimento de modelos de semântica de 
dados e de modelos de inferência permitirão aos investigadores a exploração de 
conhecimento médico e que poderá suportar descoberta baseadas no conhecimento e a 
interpretação de conjuntos complexos de dados (ex: estudos de correlação entre dados 
genéticos, fisiológicos, e estatísticas de doenças). 
9) Cada vez mais se irão utilizar aplicações de gestão de projectos, sobretudo em 
implementações mais sofisticadas e de maior risco, que permitem garantir um melhor 
desempenho e melhor ajuste às funcionalidades especificadas; 
10) Com o evoluir da sofisticação e da complexidade dos sistemas, a capacidade de 
cooperação (e de utilização de redes de partilha de conhecimento) entre utilizadores, 
operadores e investigadores será crucial para permitir uma aprendizagem mais rápida, 
evitando erros e desperdício;  
 
Ponto crítico: 
 
Um aspecto crítico de que devemos ter plena consciência é que não é possível aos SI 
trazerem valor para a organização de Saúde se o processo de desenvolvimento e 
implementação dos mesmos não contemplar os processos organizacionais utilizados 
pelos profissionais no dia-a-dia, i.e. o valor do SI não está no “software” mas sim no 
conhecimento das pessoas da organização. 
 
 
 
 

2. VALOR DOS SI NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 
 
Um sistema de informação resulta de um conjunto de elementos (máquinas, softwares, 
pessoas, processos, etc.) interligados para suportarem o fluxo de informação de uma 
organização: armazenar, tratar e fornecer informações de modo a apoiar as funções ou 
processos organizacionais (Haux, 2006). 
 
Podem-se identificar no HIS (Hospital Information System) diferentes tipos de SI (Figura 3, na 
página seguinte). Sistemas clínicos, que são os mais críticos, de suporte ao processo clínico 
e que estão na primeira linha de interacção com os pacientes, ao qual é comummente 
chamado de processo clínico electrónico quando estes estão integrados. O ―electronic health 
record‖ é o conceito mais alargado que estende a ideia de ―processo clínico electrónico‖ à 
rede de cuidados de saúde. Temos depois os sistemas de suporte ao negócio (da unidade 
de saúde), como sejam um ERP, sistemas de apoio às compras (processo de procurement‖), 
etc.. Os SI de apoio à gestão (SIG) devem estar desenhados para dar resposta à gestão da 
racionalidade dos processos, permitindo observar atempadamente como se ―está a utilizar‖ 
os recursos disponíveis. Estes devem ainda apoiar os processos de decisão estratégica, 
baseado em indicadores de gestão que resultam da informação recolhida nos SI (clínicos e 
administrativos) das unidades de saúde. Estas aplicações de suporte, bem desenhadas e 
validadas, podem em determinados contextos de gestão ser fornecidos numa lógica de 
serviços partilhados (ou serviços web). 
 
A Saúde é um sector muito importante na Europa, ocupando 9.3% da força de trabalho 
(correspondendo a cerca de 15 Milhões de pessoas, comparado como o retalho, com 13.0 
Milhões e 13.3 Milhões dos serviços. Em termos económicos a Saúde corresponde a ~ 
€1.000 Milhares de Milhão (HINE, 2007: com dados de 2006), ou seja cerca de 8,5 % do PIB 
mas a crescer a um ritmo de 4% ao ano (note-se que mais rápido que o próprio crescimento 
económico da EU), existindo estimativas que colocam em cerca de 16% do PIB comunitário 
em 2020 (PWC, 2007). Como a penetração de SI é ainda baixa comparada com outros 
sectores, existe um grande potencial para a ganhos de produtividade nos serviços de Saúde, 
desde que se consiga conciliar a liderança, a tecnologia e as competências (PWC, 2007).  
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A EITO (2007) estimou que as despesas com as TI na Saúde na EU representam cerca de 
2% das despesas totais com os cuidados de saúde, i.e., cerca de € 20 Mil Milhões/ano e com 
um crescimento de cerca de 10% ao ano. Assim, e num futuro próximo, as TI poderão atingir 
valores da ordem dos 5% do orçamento total da Saúde. Em Portugal, e seguindo o padrão 
Europeu, os custos com as TI poderá rondar cerca de € 200-300 milhões anuais.  
 
A questão é de facto ter-se de se olhar para a eficiência destes investimentos, uma vez que 
eles são sobretudo destinados à compra de software (grande parte das vezes não cumprindo 
os requisitos da interoperabilidade) e para a sua manutenção (necessidade que resulta 
muitas vezes da própria má qualidade do software). 
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Figura 3. Taxonomia dos sistemas de informação na Saúde. 

 
 
Por outro lado, as dificuldades orçamentais sentidas actualmente são também reflexo das 
ineficiências já mencionadas atrás, i.e. de custos relativamente elevados para os resultados 
económicos gerados e a qualidade pouco satisfatória (cidadãos sem médico, listas de espera 
mais demoradas que os referenciais de qualidade, excesso de medicamentos não ajustados 
às necessidades, etc.), obrigam a uma reflexão sobre a saúde. O Tribunal de Contas 
apontou num relatório de 2008 que existem ineficiências entre 20 e 30% o que vem suportar 
um conjunto de análises e de estudos que já o perspectivavam. Só é possível actuar sobre 
esta ineficiência inovando na gestão das unidades de saúde e nas ARS, para o qual serão 
necessário equipas de gestão, ao mesmo tempo profissionais, transparentes e humildes face 
às dificuldades em lidar com problemas da Saúde (Lapão, 2010). 
 
Contudo, como se desconhece actualmente com clareza a dimensão das fragilidades dos 
sistemas de saúde (sabemos do problema orçamental, das ineficiências, das faltas de 
recursos humanos, do excesso de consumo de medicamentos e de exames de diagnóstico, 
da insatisfação dos profissionais, etc.) devido aos ―deficits‖ sistemáticos e generalizados de 
informação de gestão (por exemplo não sabemos ao certo quantos profissionais de saúde 
exercem a sua função, etc.) e de informação clínica (e.g. apoio à decisão clínica). Sem ter 
acesso a informação não é possível fazer gestão. Se se pretende gerir melhor vai ser 
necessário ter a possibilidade de aceder a informação do sistema de saúde, o que passa 
naturalmente pela existência de um SI que o possibilite. Na verdade, o que significa isto?  
 
A prestação de serviços de saúde realiza-se sobretudo no conjunto dos actos (médicos, de 
enfermagem, etc.), ou seja na sucessão de interacções entre os profissionais de saúde e o 
cidadão, é aqui que reside o valor (ver Quadro 1., na página seguinte), i.e. é da qualidade 
colocada neste ―acto‖ de interacção que resulta na melhoria da qualidade de vida para 
cidadão. E assim se poderá evoluir no sentido da designada ―centralidade‖ do cidadão no 
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sistema‖, desígnio ainda longe de ser cumprido. Este ―valor‖ é tão mais elevado (pergunte-se 
a qualquer profissional de saúde!) quanto maior for o envolvimento do cidadão na ―gestão‖ da 
sua saúde (Lapão et al., 2005). Este processo de responsabilização passa pela partilha da 
informação com o cidadão. Partindo deste pressuposto, a lógica subjacente aos sistemas de 
saúde inverte-se, e o cidadão poderá responsabilizar-se activamente pela da sua saúde, 
como já acontece, em muitos casos, face à gestão das suas finanças (com apoio de gestores 
de conta e de portais bancários). Esta é uma nova perspectiva da saúde. A sua 
concretização implica uma mudança de arquitectura e na governação dos SI, e também de 
comportamento dos profissionais e dos pacientes. Esta visão centrada no cidadão significa 
igualmente criar mecanismos de transferência de responsabilidade efectiva. Esta 
transferência implica a necessidade de transformação profunda dos SI para que estes 
consigam acomodar e disponibilizar a informação, de forma segura e mantendo a 
privacidade da mesma. 
 
Quadro 1. Componentes da Cadeia de Valor da Informação de Saúde 

Os operadores de Saúde, os vários fornecedores de sistemas e tecnologias de informação para a Saúde 
ilustram os seus websites com imagens que visam demonstrar a complexidade dos serviços de saúde. Ao 
tentar-se lidar com a complexidade, os SI podem (ou deviam!) criar valor. Este processo complexo inclui 
um conjunto de passos:  

 Determinar a necessidade (saúde pública ou triagem dos pacientes); 

 Referenciação e autorizações; 

 Submeter pedidos (medicamentos, exames, etc.); 

 Acesso a informação e a relatórios (gestão e clínica); 

 Gestão das identificações (acessos a informação e serviços); 

 Gestão de cuidados (pacientes, recursos, profissionais, calendarização, exames, etc.); 

 Reportar Resultados (Consultas, exames, diagnósticos, etc.); 

 Gestão de Pedidos (informação, recursos, etc.); 

 Gestão da prática, facturação, capitação/risco, processamento dos pedidos; 

 Gestão da programação (agendamento) e da procura (desenvolvimento de novos serviços); 

 Procurement (compras e negociação) e ―supply chain management‖ integrado; 

 Avaliação do risco de saúde e educação para a saúde (comportamentos); 

 Segurança e privacidade dos sistemas (e-mail, EHR, etc.); 

 Comunicação entre profissionais de saúde e pacientes (email, portais Web, telefone, SMS, etc.);  

 Investigação e governação clínica; 

Fonte:Adaptado de Frisse MC. The Business Value of Health Care Information Technology. JAMIA. 1999  

 
 
Assim, torna-se evidente, tendo em conta as especificidades dos serviços de saúde, que a 
gestão dos SI é uma actividade fundamental da unidade de Saúde, não podendo por isso 
aligeirar esta função e deixá-la nas mãos de empresas externas (Walker, 2005). Deste modo 
a gestão unidade de saúde (Director Executivo do ACES

3
 ou Conselho de Administração do 

Hospital, Centro Hospitalar ou Unidade Local de Saúde) deve procurar ter na sua equipa pelo 
menos um profissional que possua competências de gestão de SI. As unidades de saúde, 
como qualquer organização, necessitam de ser geridas tendo por base uma estratégia (i.e. 
focar a sua actividade em objectivos de médio-longo prazo), e não apenas a mera 
administração diária dos seus recursos. Para tal, é crucial desenvolver um enquadramento 
estratégico considerando prioridades de distribuição dos recursos disponíveis. Isto significa 
optar por um caminho em detrimento de outro, no limite contratar certo profissional em 
detrimento de outro, escolher uma aplicação com determinadas características e não outra. 
 
Consequentemente, considerando a multiplicidade de serviços existentes numa unidade de 
saúde, vão existir, se não houver uma arquitectura comum aos SI, vários micro-sistemas de 

                                                 
3
 Agrupamento de Centros de Saúde. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC61379/
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informação que proliferam sem que seja possível existir interoperabilidade. É então premente 
que a arquitectura de SI tenha por base um ―modelo integrado de gestão de informação e de 
conhecimento‖, permitindo o alinhamento do fluxo de informação da organização em sintonia 
com a estratégia de gestão. O SI tem que apoiar as actividades dos hospitais e dos ACES, 
tendo em conta as características específicas dos serviços ali prestados e a comunidade 
servida.  
  
 

Gestão da Informação: 
Ciclo diagnóstico-terapêutica

Exame físico
História clínica

Diagnósticos
Problemas

Prescrição
Procedimentos

 
 

Figura 4. Gestão da Informação no ciclo diagnóstico-terapêutica. 

 

 
Um dos problemas fundamentais da gestão de unidades de saúde está ligado à ―assimetria‖ 
de informação que é crítica em face do desequilíbrio entre organização dos profissionais de 
saúde e a estrutura administrativa, pois sem informação não é possível fazer gestão (Lapão, 
2005). Este princípio deve-se aplicar, por exemplo, a todo o ciclo de diagnóstico – terapêutica 
(Figura.4), de onde se percebe as implicações que tem para o desempenho dos profissionais 
no seu dia-a-dia.   
 

 
 

3. IDENTIFICAÇÃO EFECTIVA DOS PROBLEMAS 
 

3.1. Complexidade do Problema Organizacional 
Morris Collen (1995) num estudo sobre informática médica conclui que desenvolver um 
sistemas de informação hospitalar é ‗‘a more complex task than putting a man on the moon 
had been‖. Pese embora estejamos sempre a ouvir muito mais histórias sobre sucessos, e 
sobre a necessidade de implementar SI para a saúde, o facto é que a grande maioria das 
aplicações continuam a falhar. Um grande número de SI nem chega a sair do projecto, e se 
for implementado, dificilmente será transportado para fora do contexto específico para o qual 
foi desenvolvido (Kuhn et al. 2007). Especialistas em SI estimam que dos grandes sistemas 
que ficam a funcionar cerca de 75% devem ser considerados como ―falhas operacionais‖ (na 
Saúde em Portugal não faltam exemplos de casos de sistemas que falharam). Os SI podem 
estar em operação, mas são tão ―complicados‖ de usar, demasiado caros de manter ou 
deficientes em termos funcionais que jamais se pode afirmar serem um ‗sucesso‘ (Laudon & 
Laudon, 2008). E num estudo sobre o uso de sistemas clínicos, Wyatt (1994) menciona o 
espantoso número de 98% do software desenvolvido para o governo dos EUA que foi 
considerado ‗unusable as delivered‘, i.e., foram instalados mas sem poderem ser úteis e 
utilizados pelos profissionais (Berg, 1999). 
 

Também em Portugal, há muito que têm sido identificados os problemas associados à falta 
de SI, de gestão de SI [IT Governance (Gomes & Lapão, 2008; Lapão et al., 2009)], de 
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gestão da informação e de falta de recursos humanos em SI. Lapão (2007) identifica com 
clareza os principais problemas dos SI nos Hospitais portugueses: 

- Ausência de pensamento e gestão estratégias a médio-longo prazo (os assuntos de 
SI são tidos como ―basta comprar a aplicação certa que teremos o nosso SI a 
funcionar‖); 
- Falta de competências e de capacidade de decisão nos conselhos de 
administração para definir necessidades e comprar SI (criando significativa 
dependência das empresas de TI); 
- Falta de recursos humanos ―tout court‖ na informática e falta de recursos humanos 

qualificados na área da gestão de SI (ver Quadro 2.); 
- Falta de interoperabilidade e excesso de aplicações com bases de dados distintas 
levando à criação de ―silos‖ de informação; 
- Falta de capacidade para gerir a implementação de SI (desconhecimento das 
práticas de gestão de projectos), levando a falhas, erros e a atrasos sucessivos; 

 
A autonomia dos hospitais EPE veio facilitar a aquisição de SI principalmente fomentado pela 
verdadeira necessidade de SI que apoiem os profissionais de Saúde, contudo não existe 
uma avaliação séria do que está acontecer e persistem comentários e queixas dos 
profissionais sobre a ineficácia desses sistemas.  
 
 

Quadro 2. Insuficiência de RH em Gestão de SI nos Hospitais Portugueses. 

 

Lapão LV, Survey on Hospital Information Systems in Portugal. 
Methods of Inf. In Medicine. 2007

OS HOSPITAIS NÃO TÊM PESSOAS NEM COMPETÊNCIAS 
SUFICIENTES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Um Problema Estrutural nas Equipas de SI nos Hospitais

Apenas 53% dos Responsáveis de SI nos 

hospitais portugueses são licenciados

30%
23%

46%

Licenciados 
com 

Especiali-
zação

Não

Licenciados

e Outras 
Respostas

Licenciados 
em Gestão, 

Economia, 
etc

Rácio entre Profissionais dos SI e              

Profissionais do hospital

1/50

1/55

1/100

1/133

1/200

1/400

USA Portugal

H.Famalicão

HSM

Alemanha (Marburg)

1/66
Noruega (RiksHospitalet Oslo)

1/82
Espanha (Son Liatzar- Palma Maiorca)

 
 
 
 
Em 2008, um relatório da MCSP (2008) intitulado ―Sucessos e problemas das Unidades de 
Saúde Familiar: Um estudo qualitativo‖ identifica os principais problemas nos CSP. Os SI 
estão entre os 10 primeiros problemas identificados pelos administrativos, enfermeiros e 
médicos. Note-se que os termos usados no relatório (e.g., falhas de SI, dificuldade com 
indicadores, problema com as impressoras, etc.) denota alguma falta maturidade na análise 
dos problemas, pois utilizam termos demasiado genéricos. É comum para a maioria das 
pessoas que dominam mal este assunto, utilizar o termo ―integração‖ e outros fora do 
contexto. Este comportamento é contudo compreensível, dado que o problema dos SI é 
vivido por estas pessoas quase todos os dias e sem que se vislumbrem profissionais 
capazes de o resolver. Neste relatório encontram-se identificados muitos outros problemas 
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que estão associados às fragilidades de uma arquitectura pouco adaptada à realidade dos 
serviços de Saúde. Em jeito de resumo, o relatório apresenta o seguinte texto: 

―Considerados por muitos como uma das pedras de toque da reforma, os sistemas de 
informação das USF têm evoluído com algumas dificuldades, o que foi sinalizado com clareza 
pelos participantes no estudo. São múltiplos os aspectos a melhorar neste campo, discussão 
que não cabe no âmbito do presente trabalho. Algumas áreas, contudo, merecem ser 
referidas, por consensuais: falta de formação ou formação deficiente na utilização do software, 
o atraso no módulo de enfermagem, nomeadamente para a codificação das intervenções de 
enfermagem, em termos de registo clínico e estatístico, bem como as dificuldades associadas 
a deficiências da rede de comunicações. Sendo uma área crítica para o sucesso da reforma, 
justifica-se provavelmente um investimento intensivo neste campo de modo a dotar não só as 
USF, como a totalidade da rede de cuidados do SNS de um sistema de comunicação 
coerente, compatível e eficaz.‖ 

 
Mas não se pode esquecer que já em 2005, quando surgiu, a MCSP (2005) definia como 
ponto 7 da sua estratégia o seguinte: 

 
―7.Desenvolvimento do Sistema de Informação. Não é possível gerir conveniente-

mente o que quer que seja sem informação precisa, pertinente e em tempo útil. Apesar de 
todo o esforço desenvolvido na última década, os CSP continuam marcadamente deficitários 
em termos de sistemas de informação adequados à sua realidade. Será realizado um esforço 
muito significativo no sentido de dotar todos os intervenientes no processo, dos actores 
directos na prestação de cuidados de saúde até aos gestores de topo do sistema, dos 
instrumentos adequados às suas necessidades objectivas de informação.‖  

 
Como se percebe, os esforços de desenvolvimento de SI não resultaram muito bem, apesar 
do investimento e de imensa formação (utilizada muitas vezes da forma incorrecta). Então, o 
que terá acontecido para que pouco tenha sucedido? 
 
Em primeiro lugar, há que perceber que as pessoas que participaram no processo 
estratégico foram sobretudos médicos com pouca experiência e conhecimento técnico de 
sistemas de informação (vulgo amadores do tema) e foram de alguma maneira ―usados‖ 
pelas empresas para as quais se voltaram, muitas vezes em desespero de causa (dada a 
falta de resposta efectiva da ACSS e das ARS). E porque motivo se voltaram para as 
empresas? A razão é dupla: em primeiro lugar porque desconhecendo a realidade, e as 
dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos SI, quiseram acreditar que seria um processo 
relativamente fácil dado que essas empresas prometiam soluções ―miraculosas‖; por outro 
lado existe uma desconfiança perante os investigadores universitários, que hoje já não faz 
sentido dado a sua participação em investigação e desenvolvimento de ponta (Lapão e tal. 
2009; Grilo et al., 2009). Quem conhece a realidade internacional e a literatura, vai verificar 
que os grandes centros hospitalares têm vindo a envolver investigadores universitários e 
faze-lo com sucesso. Muitos destes centros (Hospital da Technische Universität München 
(em Munique, na Alemanha); o Vanderbilt University Medical Center (em Nashville, EUA), o 
Bingham and Womens’ Hospital da Universidade de Harvard (Boston, EUA), o RiksHospitalet 
(em Oslo, na Noruega) etc.) têm sobretudo apostado na análise cuidada e no alinhamento 
dos sistemas de informação aos processos organizacionais. Para tal, precisa-se de saber 
gerir o conhecimento interno e para o fazer é necessário envolver profissionais da casa 
(dada ser uma actividade estratégica) com essa capacidade (especialistas em processos 
organizacionais) e se possível com uma ligação forte à Academia (Frisse, 1999). 
 
No que respeita aos CSP, concretamente podem-se encontrar problemas de índole estraté-
gico-organizacional (falta de especialistas em gestão de SI; sistemas de gestão [SIARS: 
sistema de estatísticas da ARS] não se encontra acessível por todos os ACES;), de gestão 
(falta de aplicação de ferramentas de BPM

4
 e de gestão de TI [ITIL, Cobit, etc.]), de 

arquitectura (SOA, HL7, etc.). Contudo, no dia-a-dia os problemas sentidos resulta em: 
- Inadequação de equipamentos e da sua gestão, leva a desperdícios imensos em 
tempos de espera (reflectidos em tempo não aproveitados para consultas); 
- Inadequação dos SI para permitir desenvolver a uma eficiente governação clínica 
nos CSP; 

                                                 
4
 Business Process Management. 
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- Inexistência de banda de acesso à Internet suficiente impossibilita a comunicação e 
o acesso a informação importante para o desenvolvimento das actividades (ex: 
dificuldade no acesso a informação de apoio à governação clínica); 
- Inexistência de SI para USP/URAP; 
- Inexistência de políticas de interoperabilidade, do ponto de vista dos ACES. 

 
O SI da saúde apresenta um quadro desagregado e descentralizado, heterogéneo nas soluções e 
plataformas aplicacionais utilizadas, não se descortinando a existência de um modelo de dados global e 
coerente nem de políticas efectivas tendentes à normalização dos processos de gestão das TI (figura 
5.). Também em áreas como a saúde pública, como seja por exemplo da vigilância epidemiológica, que 
sendo da responsabilidade de várias instituições do Ministério da Saúde resulta em alguma 
descoordenação; e não faz uso do potencial das novas tecnologias de informação e negligencia-se o 
controlo de um conjunto de doenças, de problemas ambientais e de práticas médicas, etc. Outro 
aspecto preocupante é a insuficiente ―qualidade da informação‖ associada aos SI na saúde, o que cria 
imensas dificuldades de gestão do SNS (Cruz-Correia & Costa-Pereira, 2008). São exemplo as 
dificuldades de obter dados com qualidade suficiente para suportar a contratualização com unidades 
funcionais dos ACES e com os hospitais; e a fraca qualidade das estatísticas de mortalidade.  

Podem-se assim identificar as principais causas do insucesso associadas aos SI: 
 Incertezas continuadas na definição de uma estratégia sólida e consistente; e 

mudanças imprevistas, e mal justificadas, na implementação de um plano a médio-
longo prazo; 

 Incompreensão, e não reconhecimento, do problema da falta de competências 
técnicas (na área da gestão da informática da saúde) ao nível de decisores e 
executantes; 

 Desadequação do modelo de procura e aquisição dos SIS relativamente à realidade 
do sistema e das instituições de saúde; 

 Falhas na normalização do modelo de dados, na usabilidade das aplicações, 
segurança e fiabilidade dos SIS;  

 Falta de alinhamento dos SI com os processos organizacionais; 
 Falta de uma avaliação rigorosa e independente dos SIS, e que permitisse uma 

aprendizagem; 
 Foco nas questões tecnológicas em detrimento das reais necessidades clínicas de 

utentes e profissionais de saúde; 
 Falta de liderança ao nível político e institucional para uma aposta séria e profissional 

para os SI; 
 

A Nossa Realidade Nacional: Integração e 
Interoperabilidade Precisa-se…

Necessidade 
de 

Integração 
entre SI

Cuidados de 
Saúde 

Primários

Hospitalar

Cuidados 
Continuados

SI de 
Centros 

Hospitalares

SI de 
Unidades 
Locais de 

Saúde

SI de 
Unidades de 

Saúde 
Familiar

InstituiçõesInformação

 
Figura 5. Realidade Portuguesa para integrar os SI. 
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3.2. EXERCÍCIO SWOT DURANTE O 3º FORUM PNS 
 
Durante a sessão do 3º FORUM NACIONAL DO PNS, realizámos um exercício de SWOT, 
tendo em consideração as apresentações e os comentários dos oradores e participantes (ver 
website do ACS (2010)) e enquadrando-as como forma de identificar pontos fortes e fracos, 
oportunidades e ameaças: 
 

SWOT 
Pontos Fortes 

 
- Baixa taxa de mortalidade infantil: resultado de uma gestão 
multi-disciplinar, com a participação de áreas complementares 
ao longo das últimas cinco décadas permitiram chegar a 
valores dos mais baixos do Mundo

5
; 

- Experiência muito significativa na área dos transplantes dos 
Rins e do Fígado; 
- Qualidade do processo formativo dos profissionais de Saúde 
(sobretudo ao nível da formação dos médicos); 
- Dedicação e profissionalismo de muitos profissionais (como 
superam as faltas de pessoal e dão resposta aos doentes sem 
médico de família); 
- Desenvolvimento sustentado dos Cuidados de Saúde 
Primários ao longo das últimas décadas e agora com a 
criação dos agrupamentos de centros de saúde (ACES); 
- INEM, serviço nacional de emergência médica; 
- RNCCI, apesar ainda num estado inicial; 
- Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, mostra uma 
preocupação crescente pela qualidade; 
- Programa de qualidade da enfermagem; 
 

Oportunidades 
 
- Envolver o cidadão na Saúde de forma mais 
séria (empoderamento) nos Cuidados de Saúde 
Primários e nos hospitais;  
- Melhorar os métodos e a transparência (uma 
deontologia para os gestores) de gestão e 
desenvolver uma liderança para uma melhor 
organização; 
- Apostar em gestão mais profissional, que 
procure melhorar processos de trabalho e 
desenvolver novos serviços (melhor ligação ao 
nível dos interfaces entre CSP e hospitais); 
- Desenvolver normas e boas práticas clínicas; 
- Promover a prática da gestão de projectos; 
- Gestão de SI (em termos dos eixos do PNS); 
- Investigar e promover boas práticas: gestão, 
governação clínica, e interacção com o cidadão; 
- Apostar na sustentabilidade com avaliação; 
- 95% dos Portugueses querem mudança; 
- Desenvolver os SI com parceiros da sociedade; 
 

Pontos Fracos 
 
- Fragilidades na acessibilidade aos serviços de saúde; 
- Elevadas taxas de mortalidade associada às doenças 
crónicas como a obesidade, o DPOC, a HTA e a diabetes 
(referência a dados do Observatório Europeu); 
- Crianças com baixo peso pré-termo acima do desejável; 
- Problemas graves de saúde mental e de suicídio; 
- Excesso de consumo de medicamentos: ansiolíticos, 
quinolonas, antidislipidémicos, antibióticos; 
- Comportamentos alimentares: Consumo excessivo de sal, 
hábitos de fumar e desvio da dieta mediterrânica;  
- Comportamento inadequado do cidadão face aos serviços; 
- Desorganização e práticas de gestão anacrónicas, privile-
giando pouca a eficiência, a inovação e a articulação entre 
instituições (as ARS poderiam fazer mais!!!); 
- Práticas de governação clínica ainda incipientes; 
- Gestão de RH: Falta de incentivos e de reconhecimento; 
- Desigualdades significativas de informação para os cidadãos 
cria fragilidades de acesso e muitas reclamações; 
- Fraca prestação ao nível de serviços (cortesia, afectos, etc.); 
- Falta de SI eficientes: falta de meios e serviços; 
- Inexistência de cultura de gestão sistemática da qualidade; 
- Problemas de gestão financeira e orçamental 

Ameaças 
 
- ―Elefante‖: amadorismo da gestão, com 
organização muito fragmentada;  
- Incapacidade para criar um SI que permita ter 
acesso a informação integrada; 
- Perda de solidariedade entre os profissionais 
devido à cultura da Contratualização com pouca 
transparência; 
- Fragilidades do SNS (ausência de estratégia, 
de recursos e de debate) colocam em causa um 
factor importante de coesão nacional e um ―pilar 
fundamental da sociedade‖; 
- Percentagem elevada de doentes em espera 
de cirurgia e de consultas nos hospitais (ex: 
oftalmologia, cardiologia, etc.); 
- Percentagem significativa de doentes dos CSP 
sem médico de família (apesar das USF); 
- Pouca cultura de avaliação que impede uma 
aprendizagem e a partilha de boas práticas; 
- Acreditar, apesar dos falhanços, que é possível 
continuar com este nível de gestão de SI;  
 
 
 

 
Analisando o resultado do exercício SWOT podemos constatar o seguinte: 
- Apesar de não ter sido uma análise exaustiva, pode-se considerar que este quadro resume 
bem a situação actual do SNS;  
- Grande parte dos pontos fracos e ameaças estão associados a práticas desadequadas de 
gestão (Ex: a reforma dos CSP com a criação dos ACES pretendeu alterar as práticas de 
gestão sem que as ARS se tivessem preparado (leia-se re-orqanizado) para o efeito;);  
- Muitos dos pontos fracos mantém-se por ausência de informação que permita uma melhor 
gestão desses problemas (Ex: excesso de consumo/prescrição de medicamentos, ausência 
de governação clínica, o acesso a informação por parte do cidadão, etc); 
- Assim, sem SI não é possível melhorar a qualidade e aumentar eficiência (e reduzir custos), 
i.e. sem SI (integrado e transparente) não será possível gerir o SNS de forma sustentável; 

                                                 
5
 Este resultado é o melhor indicador de sucesso do SNS, mas poucos constatam que foi um resultado de esforços 

combinados ao longo de muitos anos (Lapão, 2010). 
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4. eHealth: Um novo paradigma para os SI na Saúde 
 
4.1. Dinâmica do eHealth: o potencial de novos serviços 
 
Há hoje evidência, obtida em ―settings‖ bem identificados, da possibilidade de utilizar os 
sistemas de Informação (SI) como ferramenta de apoio à prestação dos serviços de saúde, e 
que permitem uma participação mais activa dos cidadãos. Este enriquecimento da 
participação pode beneficiar a qualidade da prestação (Hughes et al. (2009); Lapão, 2010). 
Mas já Smith (1997), na altura editor do British Medical Journal, tinha proposto que ―somente 
com SI seria possível promover uma mudança de paradigma dos serviços de saúde e focá-lo 
no cidadão‖ (Figura 6).  
 
Concretamente, este desafio deverá ser posto da seguinte forma: Tendo hoje uma melhor 
percepção sobre os determinantes da saúde devemos saber actuar sobre eles (Iakovidis, 
1998; Kelly et al., 2010): 

- Qualidade dos Serviços de Saúde: 
- A qualidade dos serviços de Saúde reflecte-se de duas formas na Saúde das 

populações: pela Qualidade/Eficácia dos serviços (ao nível da acessibilidade 
e da ―responsiveness‖ dos serviços (WHO, 2000)); e pelas Políticas de 
Prevenção (e.g., programas de vacinação e de rastreio) 

- Determinantes Exógenos: 
- Entre os determinantes exógenos encontram-se o ―Estilo de vida‖ (i.e., os 

comportamentos associados à alimentação, bebidas, exercício físico, consu-
mo de tabaco etc.); e o ―Ambiente Físico e Social‖ (Antonovsky, 1987);  

-  Determinantes Endógenos: 
- Nas últimas décadas, a genética veio revelar que o perfil ao nascimento 

(―Genetic blueprint‖) é dos determinantes mais significativos, acompanhado 
pelas alterações genéticas adquiridas durante a vida; 

 
Como poderemos então potenciar os SI para lidar com estes factores? 
 
 

7

2000

Fonte: Adaptado de Smith R. The future of health care systems. BMJ 1997

Hospitais Regionais

Hospitais

Centrais

2020

Centros de Saúde Locais

OS SI VÃO PERMITIR UMA NOVA VISÃO DA SAÚDE COMO 

EM RESPOSTA À EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE

SI

Redes de Auto-Cuidados de Saúde

Profissionais como Parceiros

Centros de

Excelência

 
Figura 6. Novo paradigma para a Saúde (adaptado de Smith (1997)) 

 
 
Nos últimos anos, vários especialistas têm apresentado pistas sobre esta mudança de 
paradigma e sobre o potencial dos SI na Saúde. A proposta mais inovadora passa pelo 
aumento da participação e da responsabilização do cidadão, atribuindo-lhe um papel mais 
activo na gestão da sua saúde. Contudo, ainda não se sabe muito bem como fazer isto. Haux 
(2006) e Christensen et al. (2009) propõem que se deve experimentar e potenciar novas 
oportunidades, e que uma vez consubstanciado o envolvimento dos cidadãos e dos 
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profissionais neste paradigma, poderá então consumar-se numa diminuição de pressão 
sobre as unidades de saúde, pois o cidadão (e os profissionais) tendo acesso à informação 
poderá usá-la para alterar o seu comportamento. A Comissão Europeia, no âmbito do FP7, 
tem vindo a patrocinar um conjunto de projectos de desenvolvimento de tecnologia e de 
serviços de saúde mais próximos aos cidadãos. Apesar de pouco estudado, existe a percep-
ção que o cidadão possui comportamentos muitas vezes pouco ajustados (não cumprir a 
medicação, não cumprir a alimentação prescrita, não aparecer às consultas, etc.). Se se 
conseguisse alterar estes comportamentos

6
 poder-se-ia reduzir significativamente os 

contactos físicos com o sistema de saúde induzidos por esse comportamento (normalmente 
mais especializados e mais caros). Esta forma de enquadrar o sistema de saúde por uma 
melhor distribuição da responsabilização poderá significar no médio prazo uma diminuição da 
procura de serviços. A redução dos custos (estimado em cerca de 10-20%) e o aumento da 
satisfação será uma consequência natural (EITO, 2007; Lapão, 2010). O modelo de 
―governação‖ dos serviços deverá ajustar-se também a este paradigma de prestação de 
cuidados de saúde. Significando que as diversas organizações da saúde devem adaptar-se e 
reorganizar-se (adoptando novas estratégias, definido novos objectivos, criando novas 
equipas, promovendo incentivos aos profissionais, etc.) para terem capacidade de promover 
o envolvimento do cidadão. Só assim será possível liderar o processo de transformação, e de 
posicionar os SI como sistemas capazes de apoiar efectivamente os profissionais de saúde a 
cumprir a sua missão com eficiência e qualidade (i.e. facilitando o acesso à informação, etc.). 
 
O eHealth (ou o Health 2.0, no paradigma da interactividade da Web 2.0) necessita de um 
conjunto de condições sine qua non para se desenvolver, como sejam funcionar dentro de 
uma rede de banda-larga (onde os cidadãos tenham a possibilidade de interagir, com regras 
específicas, com os profissionais de Saúde), infra-estrutura de interoperabilidade e de 
usabilidade, utilização tecnologias tipo SOA e recursos humanos qualificados para 
desenvolver webservices de Saúde (Grilo et al. 2009) (ver Figura 7.). O referencial para uma 
arquitectura de eHealth deve considerar os três níveis fundamentais da infra-estrutura: 

- Intra-unidades: entre as várias unidades funcionais dos ACES ou entre serviços do  
. Hospital (ou da Unidade Local de Saúde), etc.; 
- Inter-unidades: ligação/integração das diversas Unidades de Saúde em regiões; 
- Modelo de informação, Gestão e Regulação da Rede nacional. 

 

ÁREAS POTENCIAIS

 
Figura 7. Áreas de Potencial desenvolvimento de serviços eHealth. 

 

 
É muito importante promover o esforço para desenvolver a melhor forma de articular estes 
três elementos na arquitectura de serviços, suportado por tecnologia e sistemas (incluindo 
processos e procedimentos, que devem ser devidamente analisados em momento oportuno). 
No funcionamento do sistema deve considera-se a gestão dos esforços para fins comuns, 

                                                 
6
 Por exemplo, de salientar o impacto positivo do programa da DGS contra o fumo de tabaco em locais públicos. 
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evitando repetição de tarefas e optimizando a utilização dos recursos disponíveis. A evolução 
dos SI, dos standards e das tecnologias que os suportam (Figura. 8) vai criar novas 
oportunidades de trabalhar a informação clínica e da integrar no processo clínico. 
 

 
 

Figura 8. Evolução das Tecnologias associadas aos SI (Freriks, 2006). 

 
 
4.2. Factores de Sucesso: Investir em gestão e formação para reduzir custos 
 
A perspectiva dos serviços de Saúde centrados no cidadão implica uma transformação 
profunda dos sistemas que permitam disponibilizar a informação ao cidadão. Esta 
transformação necessita de uma reestruturação da rede de suporte ao SI da saúde que 
permita suportar melhores serviços e a optimização da utilização de recursos existentes, e 
assim reduzir custos

7
. Como é exemplo o modelo da telemedicina, onde a prática médica 

pode, em determinadas condições, realizar-se à distância, tirando partido da tecnologia e da 
participação dos cidadãos (Werner & Karnieli, 2003; Lapão et al., 2006). No entanto, este 
processo de transformação só é possível com profissionais com competências em gestão de 
SI, que sejam capazes de resolver problemas e de alinhar a estratégia da organização com a 
estratégia de SI. Um elemento crítico associado a uma estratégia de SI é a existência de 
profissionais de SI com as competências necessárias para lidar com a complexidade dos 
sistemas de saúde

8
. Como indica um estudo realizado em 2007, as carências são por 

demais evidentes, os departamentos de SI para além de terem um número aquém de 
pessoas, muitos dos responsáveis não têm sequer formação específica dentro das especifi-
cidades da saúde causando dificuldades de comunicação: por exemplo cerca de 50% dos 
responsáveis de SI de hospitais em Portugal não é sequer licenciado (ver quadro 2.). 
 
As unidades de saúde, mormente os hospitais, são organizações bastante complexas, pela 
diversidade de actores existentes, pela forma de liderança, pelo volume de pessoas que 
circulam, pela cultura e variabilidade de actividades e pela diversidade de tecnologias 
utilizadas (Lapão, 2008). Como estas unidades de saúde são complexas (dependendo de 
muitos factores) implica que nela coexistem uma grande diversidade de problemas aos quais 
os profissionais de saúde (incluindo também os gestores) têm que dar resposta (Plsek et al., 
2001; Lapão, 2005; Lapão, 2007a). Para que seja possível lidar com tamanha diversidade é 
necessário possuir alguma capacidade de inovação e de partilha de experiências o que 
implica que os profissionais devem ser devidamente qualificados (Stacey 2001; Lapão, 
2008). 

                                                 
7
 Há quem argumente que seria preferível reconstruir de novo os SI, porque permitiria desenvolver uma arquitectura 

de raiz e não trabalhar sobre ―escombros‖ (Savel et al., 2010).   
8
 Por exemplo nos EUA e na Suécia, um médico já se pode especializar em sistemas de informação. 
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Apesar de alguns sucessos, o ―e-Health‖ é ainda uma área muito pouco explorada em 
Portugal, contrariamente ao que acontece em outros países da União Europeia (UE) onde 
existem apostas concretas e sustentadas que contam com o envolvimento dos especialistas 
nas suas diversas vertentes (Blobel & Zvárová, 2010). As suas potencialidades são imensas, 
quer em termos de melhoria na acessibilidade, gestão de recursos e custos, podendo por 
isso ter repercussões positivas, mas um conjunto de questões organizacionais ainda pouco 
amadurecidas têm constituído uma forte barreira ao seu desenvolvimento. A abordagem em 
Portugal tem sido mais pelo ―mediatismo‖, que pelos resultados.  
A implementação de uma arquitectura para a infra-estrutura de SI para a saúde, com base 
nas potencialidades do e-Health, deve considerar as características sócio-económicas e de 
acessibilidade aos cuidados de Saúde do País e cumprir alguns desideratos que se podem 
traduzir nos seguintes factores críticos de sucesso: 

- Utilizar sistemas interactivos e de fácil uso para melhorar a comunicação, promover 
comportamentos saudáveis e estar mais atento às necessidades dos cidadãos, 
procurando melhorar a satisfação dos pacientes e dos profissionais; 
- Potenciar o canal internet e os contact-centers para melhorar a utilização e a 
acessibilidade para os cidadãos aos serviços do SNS, traduzível por indicadores de 
acesso aos serviços de saúde; 
- Ter acesso a informação de gestão (procura e oferta) que permita promover uma 
rentabilização efectiva dos recursos humanos e materiais através de uma melhor 
gestão da oferta face à procura, definindo-se um conjunto de indicadores (com base 
em informação de qualidade) que permitam acompanhar a sua evolução e agir 
conforme necessário (e.g., abrir e fechar serviços, etc.); 
- Promover estudos e debates sobre o desempenho destes serviços que permita 
avaliar e corrigir (aprender) e ajudar a redefinir objectivos e a planear futuros 
investimentos. 

 
 
4.3. Telemedicina 
A aplicação do conceito de e-Health não é óbvio, pois implica considerar um significativo 
esforço organizacional e de formação dos profissionais de saúde para uma forma diferente 
de trabalhar, para motivar os médicos, enfermeiros e técnicos e ao desenvolvimento de 
equipas que possam colaborar: a boa relação profissional entre especialistas do Hospital 
central e especialistas do hospital distrital, ou do ACES, são de absoluta ―criticidade‖. Sem 
este esforço de criação de uma colaboração (e que ajude a superar um conjunto de barreiras 
burocráticas) os projectos de telemedicina resultam quase sempre em insucesso. A 
experiência acumulada internacionalmente em telemedicina permite concluir que (Werner & 
Karnieli, 2003; Haux, 2006; Lapão, 2010): 

- A tecnologia está desenvolvida e disponível, apesar da contínua evolução e 
adequação à realidade da saúde; 
- Os investimentos tecnológicos e organizacionais necessários são, em regra, 
modestos face ao impacte que deles resulta; 
- É geralmente economicamente vantajosa (somente) se medidos todos as 
componentes; 
- As causas de insucesso são quase sempre do foro social e organizacional: 
sobretudo por falta de liderança ou conflito institucional. 
- Em geral a telemedicina surge para responder a dois factores principais: a falta de 
médicos especialistas em determinada região e as distâncias elevadas a hospitais 
centrais. 
- As especialidades que mais comummente são desenvolvidas são: Cardiologia e 
cardiologia pediátrica, Dermatologia e Neurologia, Obstetrícia, Oncologia e 
Ortopedia, e Radiologia e Neuro-radiologia. 
 

O caso mais estudado corresponde ao serviço de telemedicina
9
 do Hospital Pediátrico de 

Coimbra, cujo impacte é deveras elucidativo (Lapão et al., 2006): A equipa liderada pelo Dr. 
Eduardo Castela (Director do Serviço de Cardiologia Pediátrica) utiliza um Eco-Cardiógrafo 

                                                 
9
 Este serviço é já do tipo ―Health 2.0‖ pois permite a interacção, com troca de opiniões sobre o diagnóstico (Eco-

ECG) e sobre o paciente, entre dois médicos: um cardiologista pediátrico e (normalmente) um pediatra. 
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em telemedicina (sistema desenvolvido por laboratórios de investigação Portugueses). Este 
sistema sofisticado já funciona há perto de 12 anos, dando apoio a vários hospitais distritais, 
onde a falta de especialistas se faz sentir: Viseu, Guarda, Figueira da foz, Leiria (não 
esquecer que a região centro é montanhosa e a distância entre estas cidades é ainda 
considerável). Além do serviço semanal de consulta à distância o serviço de cardiologia 
pediátrica presta desde há alguns meses através da telemedicina um serviço de urgência 
para alguns hospitais. Este serviço de urgência é um dos poucos em todo o mundo que 
presta um serviço muito útil evitando que crianças (com os país, ou em ambulância) se 
tenham de deslocar vários quilómetros até Coimbra. 
 

 

5. Desafios e Questões em aberto 
 
5.1. Identificação dos Desafios 
Como se desenvolveu nos pontos anteriores, o facto de os SI ainda estarem num estado 
pouco maduro mostra que se está perante um imenso desafio, que não devemos desprezar. 
Este desafio depende na ―nossa‖ capacidade para responder a um conjunto questões, que 
se elencam a seguir (Lapão, 2007; Costa-Pereira, 2008): 
 

 Quais são os parceiros institucionais, académicos e da sociedade civil que devem 
participar na definição de uma estratégia Nacional para os próximos 10 anos?  

 Que instituição deveria assegurar o real envolvimento dos diferentes actores 
(gestores, médicos e outros profissionais de saúde, informáticos, empresas, 
unidades de I&D, utentes, etc.) na definição, implementação e monitorização de uma 
estratégia para o desenvolvimento e utilização de SI no SNS?  

 Qual a estratégia para promover a interoperabilidade entre sistemas e garantir o 
acesso a dados armazenados em sistemas entretanto descontinuados? 

 Qual a estratégia e que instituição (uma espécie de INE para a Saúde, como existe 
em muitos países?) deve assegurar a independência e o controlo da informação 
crítica, nomeadamente a de natureza gestionária e clínica, por parte das entidades 
prestadores de cuidados de saúde e do próprio SNS?  

 Qual a estratégia para o desenho de soluções e como escolher de parceiros e 
fornecedores (públicos e/ou privados) para o desenvolvimento e/ou aquisição de SI, 
tendo em conta a prevenção de situações de conflito de interesses (que não 
permitem nem boas escolhas nem a aprendizagem necessárias? 

 Que regras devem existir para a escolha de parceiros e fornecedores, tendo em 
conta a garantia da livre concorrência? Um exemplo como gerir efectivamente os 
sistemas desenvolvidos pelo IGIF/ACSS, como o SONHO e o SAM/SAPE? 

 Como organizar a gestão e os serviços de informática para assegurar a eficiência e a 
segurança dos SI? 

 Como promover o bom uso das novas tecnologias, demonstrando que estas podem 
melhorar a produção e utilização de novos conhecimentos, resultantes de 
actividades de investigação e inovação de entidades nacionais (públicas ou 
privadas)? 

 Que instituição poderia assumir a responsabilidade de melhorar a promoção e 
divulgação de boas práticas?  

 Qual a estratégia (incentivos, investimentos, etc.) para aumentar o recrutamento e a 
formação de quadros técnicos e científicos de qualidade na área dos SI da saúde? 

 Como garantir a interligação entre os vários organismos do Ministério da Saúde? 
 Como podem as universidades e as Unidades de I&D que trabalham as dimensões 

de SI participar de forma mais activa? 
 Que instituição deverá ser responsável por promover, adoptar e reforçar políticas de 

desenvolvimento da infra-estrutura para suportar o eHealth? Parceria organizada 
entre Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, etc.? 

 Que instituição deverá ser responsável por promover o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos profissionais, capaz de absorver e adoptar as boas práticas 
internacionais ao contexto do país? Como encorajar o desenvolvimento de 
competências, nomeadamente a nível de gestão de projectos e de novas 
tecnologias? 
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 Em que condições se deve estabelecer um comité científico multidisciplinar para 
apoiar de forma credível a instituição responsável pela regulação do sector, a 
exemplo do que é feito em vários países da Europa? 

 Como enquadrar as questões de regulação dos SI/TI tendo em consideração os três 
níveis de infra-estrutura e as diferentes prioridades? 

 Que políticas estabelecer que potenciem a integração dos vários sistemas da saúde, 
nomeadamente o encorajamento da ligação entre hospitais e centros de saúde, uma 
vez que a dificuldade é fundamentalmente social e organizacional? 
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Figura 8. Dimensões da Interoperabilidade. 

 
 

5.2. Desafios Prioritários 
Tendo em conta o que se disse no ponto anterior, podem-se elencar um conjunto de desafios 
prioritários para os SI:  

 Primeiro, abordar o assunto com liderança e de forma profissional, e dada a 
dificuldade do assunto envolver os melhores especialistas e investigadores nacionais 
no assunto

10
; 

 Perceber politicamente que o grande problema dos SI se encontra sobretudo na falta 
de recursos humanos qualificados (em gestão de SI), o que não permite uma 
abordagem construtiva (e focada nos problemas) para o médio-longo prazo; 

 Desenvolver um plano estratégico de acção (realista) de médio-longo prazo, envol-
vendo os operadores, as empresas e as universidades, para promover uma maior 
interoperabilidade entre sistemas do ponto de vista técnico e gestionário (exemplo 
avaliar o impacto do QREN na área da Saúde); 

 Desenvolver equipas multidisciplinares (potenciando a ligação às Universidades) 
para estudar formas concretas de diminuir dos custos de desenvolvimento, 
implementação, licenciamento e manutenção dos SIS; 

 Promover a colaboração com universidades para potenciar o desenvolvimento e uso 
de novas tecnologias para aumentar a usabilidade dos SIS; 

 Desenvolver equipas nos hospitais e nos ACES com técnicos em gestão de SI para 
promover melhor gestão dos SI: ao nível da qualidade, eficiência, flexibilidade, 
fiabilidade, e segurança (onde se inclui a confidencialidade, integridade e disponi-
bilidade) dos serviços; 

 Promover a definição da arquitectura de suporte à interoperabilidade, já a pensar nos 
WebServices, incluindo as duas dimensões: integração tecnológica e integração 
semântica (Dados, funcional e de interfaces: ver Figura 8, na página seguinte.) 

                                                 
10

 CINTESIS (Univ. Porto), IHMT (Univ. Nova de lisboa), IEETA (Univ. Aveiro), Inov (IST), etc.  
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 Promover a realização de um protótipo (em unidade piloto) que garanta (e mostre) o 
aumento sistemático da qualidade dos dados nos SIS, procurando olhar ao problema 
ao nível dos processos organizacionais (e não tecnológico); 

 
No sentido de melhor compreender estes desafios tem-se vindo a organizar um conjunto de 
workshops procurando identificar o estado do desenvolvimento, os obstáculos e as 
oportunidades para potenciar melhor o uso dos SI em Saúde (SIS):  

a) Em 2002, o ―IMIA (International Medical Informatics Association) HIS Working Group‖ 
identificou que os SIS se estavam a expandir para sistemas de dimensão nacional, 
agregando um conjunto de sistemas.  

b) Cinco anos volvidos, a ―Working Conference de 2007‖ (Kuhn, Giuse, Lapão, Wurst, 
2007) mostrou que a perspectiva é de integração em redes regionais, utilizando os 
novos conceitos e tecnologias. O foco estratégico tem vindo a mudar dos SIS para o 
eHealth (Healy, 2007), i.e. para uma dimensão ainda mais alargada do SI, incluindo 
os vários actores (para além dos médicos e dos gestores) e os cidadãos. Um 
exemplo disto é a investigação em desenvolvimento sobre redes e serviços móveis e 
à distância, quer para cuidados primários, quer para cuidados continuados. A 
informação é hoje um elemento central para a gestão da saúde e para a investigação 
biomédica que vai ter grande impacto económico. O debate hoje centra-se muito nos 
benefícios para a gestão e para a qualidade da integração de dados da genómica, do 
papel dos sistemas computacionais holísticos em Saúde e a relevância dos aspectos 
sócio-tecnológicos, muito destes associados com a interacção entre os profissionais 
e os SI. 

c) Em 2010, na ―Working Conference Health Services Research in Europe‖ (The 
Hague, Holanda) foi largamente debatido o papel crítico dos SI, como plataforma 
para suportar o desenvolvimento e a inovação em serviços de saúde.  

 
 
Em súmula (ver Quadro 3, 4, 5, 6, 7, e 8) podem-se identificar as principais tendências 
internacionais, as principais forças motrizes, as opções de arquitectura, etc. Enquanto o 
espectro de serviços suportados por SI mostram bastante variação entre países, podem-se 
observar tendências comuns, como sejam o suporte sem descontinuidade nos vários 
serviços (por vezes designado por ―seamless healthcare‖), emponderar os cidadãos, e a 
tendência para sistemas de saúde focarem-se na prevenção (Kuhn, Giuse, Lapão, Wurst, 
2007). 

 

Quadro 3. Arquitectura de Sistemas 
 
Ao nível da camada aplicacional (Application layer) vários serviços tem sido desenvolvidos, ou são já oferecidos, em 
redes de Saúde, entre os quais ―e-prescrição‖, ―e-medicação‖, ―messaging‖, ―pedido de consulta‖, procedimentos 
electrónicos para reclamação de despesas, conjunto de indicadores de qualidade, ―partilha de imagens‖, gestão de 
―formulários e certificados‖, gestão do ―consentimento", etc. Estes serviços fazem todos parte do que poderá ser um 
Registo Clínico Electrónico (electronic health record), e que deverá ser encarado como o objectivo final. 
Na camada tecnológica (Technological layer), vários serviços devem ser estabelecidos para garantir a necessária 
infra-estrutura de segurança de rede e de conectividade, registos, ―search engines‖, autenticação e autorização, e 
auditorias. Hoje, os standards para Modelos de Informação e de Comunicação (HL7 e CDA, e cada vez mais o XML) 
mostram crescente aceitação. Por outro lado, os perfis de integração funcionais (IHE) têm vindo desempenhar um 
papel importante como ―Framework‖. Contudo, os standards para Terminologia são ainda pouco utilizados. 
Enquanto os ―Grupos Diagnóstico Homogéneos‖ (GDH) são largamente utilizados com base nas classificações ICD 
ou ICPM, enquanto o standard SNOMED ainda não conseguiu difundir-se. Há, contudo países Europeus (e.g. 
Inglaterra, Dinamarca e a Holanda) cujos projectos nacionais estão a alterar esta percepção. 
Na camada de gestão (data management, storage, and retrieval layer) têm surgido sobretudo três soluções pos-
síveis: ―repositórios virtuais‖, ―repositórios físicos‖, e cartões de informação para cidadãos (dados de emergência ou 
de prescrição, etc.). O repositório físico é uma solução ―clássica‖ e uma abordagem bem conhecida; o ―repositório 
virtual‖ começou recentemente a ser mais habitual (mesmo perante questões de disponibilidade, a vantagem na 
perspectiva da privacidade e nos menores constrangimentos legais é enfatizada). O tema da redundância de 
armazenagem de dados em cartões continua a ser debatido pois a consistência e a gestão ainda estão em aberto. É 
também possível encontrar combinações das três abordagens (repositórios físicos e virtuais na Finlândia e na 
Noruega; e a Alemanha planeia armazenar os dados da saúde quer em servidores quer em cartões). 
Os “Identificadores” são componentes necessários para os operadores de cuidados e para os cidadãos (e para o 
acesso a documentos): existem Países com ―identificadores‖ únicos nacionais, outros que utilizam os números da 
segurança social, e outros ainda que procuram definir a sua opção. Outra alternativa é optar por identificadores 
―complementares‖: vários Países planeiam emitir (ou já emitiram) cartões para profissionais e para pacientes.    
Todos os projectos de SI devem considerar aspectos de Privacidade, segurança, legais, e de consentimento infor-
mado. Os cartões para profissionais e para pacientes/cidadãos podem ser usados para identificar, autorizar e auten-
ticar em infra-estrutura de chave pública, pois o acesso dos pacientes aos seus dados é considerado relevante. 
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Quadro 4. Enfoque dos Projectos e Forças de Mudança 
 
Tem existido um grande consenso sobre a necessidade de um maior foco nos projectos de SI, uma vez que melhora 
os resultados obtidos (e que devem ser monitorizados e comparados com indicadores de qualidade). É igualmente 
importante estar atento à efectividade (i.e., formas de obter melhores resultados com os menos recursos), à satisfa-
ção dos utilizadores, ao empoderamento dos cidadãos e dos pacientes, e prevenção. As forças dominantes 
identificadas são: os cidadãos, grupos de interesse, organizações de pacientes, as famílias e operadores, 
seguradoras, pagadores, profissionais, políticos e indústria. Alguns artigos Salientam que os profissionais de saúde 
parecem estar relutantes em participar em projectos de SI, o que provavelmente não é atribuível ao 
conservadorismo mas mais ao receio que novos SI possam aumentar a quantidade de trabalho e passar esforços 
administrativos para os médicos e enfermeiros – um efeito que tem sido descrito na maior parte dos estudos. 
Ambos, o vasto espectro de focos e a variedade de interesses e de actores com interesses distintos tornam a 
necessidade de fazer um plano estratégico e de planos de acção são essenciais. Tendo em conta estes aspectos, 
muito ainda está por se fazer e a ACSS em colaboração com o ACS e centros de investigação devem desempenhar 
um papel significativo na discussão e no desenvolvimento de medidas. 
 

 
 

Quadro 5. Resultados a longo Prazo: Atenção aos Requisitos Informáticos! 
 
Há um conjunto de requisitos informáticos que tem sido identificado como relevante para o sucesso dos SI:  
 - o ―identity management”, i.e. identificação de fornecedores, identificador único de paciente e ID documental único;  
 -―record locator services”, um ―modelo estruturado de informação‖; e 
 - Estabelecer ―conjuntos fundamentais de dados”, especialmente considerando o registo sistemático de diagnós-
ticos, alergias, problemas principais (doenças crónicas, cirurgias realizadas, etc.), medicação e dados demográficos. 
  
As arquitecturas orientadas aos serviços (SOA: Service-Oriented Architectures) têm vindo a ser consideradas como 
―state of the art‖ (Grilo et al., 2009); De igual modo é necessário a interoperabilidade e a elevada disponibilidade de 
serviços, suportados em infra-estruturas seguras. A literatura vem enfatizando a grande importância da crescente 
percepção do público sobre os benefícios dos SI, que contribui também para ganhar a confiança do público na 
capacidade do sistema de garantir privacidade, confidencialidade, integridade e segurança da informação. Outro 
aspecto relevante é que os SI têm permitido a re-utilização da informação de Saúde para a prevenção, para a saúde 
pública e investigação. Em qualquer dos casos, deve ser prioritário garantir que os pacientes têm acesso aos seus 
próprios dados pacientes para sejam empoderados a participar mais activamente. 
 

 
 

Quadro 6. Desenvolvimentos Recentes 
 
Os sistemas de informação estão a começar a utilizar e a integrar conceitos de ―ubiquitous computing”, que combina 
computação móvel e outros sistemas que envolvem o cidadão com tecnologia (sensores, etc.) que lhe fornece sem 
obstrução a informação e os serviços dependendo do ambiente e do contexto. A Saúde ―alargada‖ contempla uma 
diversidade de tecnologias e de conceitos, integrando os cuidados de saúde ―sem barreiras‖ no quotidiano, esteja 
onde estiver (Saranummi, 2006). Um bom exemplo é o programa de financiamento Europeu de tecnologia e 
inovação ―assisted ambient living“ que tem como objective dar autonomia ao idoso para que este possa viver as 
suas vidas em casa e assistindo-os nas actividades associadas com a Saúde (AAL, 2007). 
Medicina personalizada e prevenção é outra tendência para o futuro: Os SI estão aumentar a integração de 
informação genética nos ensaios clínicos (Maojo et al., 2006; Kuhn et al., 2008) e no ambiente clínico (Sax & 
Schmidt, 2005), que vai decerto provocar alterações na investigação e prática clínica. A correlação da variação 
genómica com o fenotipo individual pode tornar possível prever riscos e susceptibilidade às doenças, assim como 
resposta à terapia, criando uma nova forma de actuação e levando à ―medicina personalizada‖ e à prevenção pró-
activa. Entre os desafios nestas áreas a privacidade e a segurança, gestão do conhecimento de acesso global, e 
procurar forma de lidar com imensos volumes de dados de grande complexidade. 
 

 
 

Quadro 7. Obstáculos 
 
Vários obstáculos mas também oportunidades têm sido identificadas. A Europa apresenta uma grande diversidade 
de modelos de saúde, e mesmo num único país ou em regiões (veja-se por exemplo: o caso das USF vs. UCSP, 
com modelos de contratualização e condições de trabalho distintas), o que torna difícil a construção de soluções 
integradas, ―sem barreiras‖ e interoperáveis. O facto de se estar perante uma mudança dinâmica nos sistemas de 
serviços de saúde ao longo do tempo resulta na necessidade premente de flexibilidade e adaptabilidade. Deve-se 
ter em consideração a indispensabilidade de se garantir a privacidade da informação balanceada com os potenciais 
benefícios. A necessidade para garantir a aceitação do utilizador tem sido subestimada. A disparidade no acesso 
pode ser de pouca relevância, mas terá que ser sempre ponderada para evitar situações graves, como nos caos 
oncológicos. 
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As pressões políticas e económicas podem ser factores determinantes e limitadores significativos, e o excesso de 
regulação pode causar problemas. Como é típico nos SI da Saúde, a adopção de soluções demasiado rígidas 
(previamente estipuladas) precisa de ser cuidadosamente evitada. Os profissionais de saúde aparentam não estar 
bem informados e não suficientemente envolvidos; assim, será difícil manter a consistência, a ênfase no longo prazo 
e os investimentos num clima político variável.  
Aparentemente não há um foco comum claro sobre objectivos e benefícios esperados. A orientação dos projectos 
aos resultados deve ser mais visível e transparente. Não há ainda consenso sobre que partes do processo clinic 
electronic (EHR) devem existir, e sobre que partes devem ser implementadas em primeiro lugar. Informação sobre 
riscos e sistemas que falharam na implementação, que são comuns na área dos SI para a Saúde, tem sido 
raramente analisados e estudados. Assim, pode existir uma tendência para subestimar os riscos. 
 

 

Quadro 8. Apostar nas Oportunidades 
 
Para ultrapassar os obstáculos identificados anteriormente, devemos focar na identificação das oportunidades. O 
journal ―Methods of Information in Medicine‖ apresentou numa edição especial, co-editada pelo autor deste relatório, 
(Kuhn et al., 2007) um conjunto de histórias de sucesso sobre sistemas em desenvolvimento local, regional e 
projectos nacionais. Naturalmente que os resultados obtidos necessitam de ser demonstrados e avaliados, e ser 
comunicados dentro e fora da comunidade científica. O objectivo deverá ser o de informar o público sobre os custos 
de não se ter SI capazes de apoiar os serviços de saúde. Isto implica o envolvimento sustentável dos profissionais 
de saúde, dos media, e das organizações nacionais. Deverá alargar-se a discussão aos temas da ética e das 
limitações legais, e analisados os incentivos e as razões para que muitos profissionais resistam à mudança. 
Sabemos hoje que para a implementação de SI com sucesso, é necessária a cooperação de equipas multi-
disciplinares. Ao nível da informática, os ―standards‖ devem ser claramente definidos, comunicados, e partilhados. E 
ambos os modelos (―bottom-up‖ ou ―top-down‖) de implementação de SI devem ser explorados. De igual modo 
devemos desenvolver modelos mais flexíveis para obter o consentimento informado dos pacientes. Ao todos os 
níveis precisamos em Portugal de um ambiente mais propenso à troca de ideias (com base na evidência), e de 
experiências, quer dos sucessos quer dos insucessos, de debate sobre políticas, standards, sistemas, e mesmo 
sobre que modelos de informação. 
 

 
 
6. Recomendações 
 
Compete ao Ministério da Saúde a definição de uma visão (auscultando devidamente os 
interlocutores pertinentes) para a utilização dos SI no SNS. Para cumprir este desiderato vai 
ser preciso agir (i.e., desenvolver uma estratégia participada, para que todos se alinhem nas 
acções preconizadas), sobretudo em termos organizacionais e ao nível da infra-estrutura 
tecnológica.  
Para o efeito, e para evitar medidas avulsas, deve ser desenvolvido um ―Roadmap‖ claro 
para os próximos 5-10 anos com a participação e o envolvimento do maior número possível 
de intervenientes no processo. Neste aspecto é conveniente também não cometer os 
mesmos erros do passado e os ocorridos em outros países: onde têm sido sobretudo 
envolvidas empresas de consultoria que não possuem conhecimento técnico suficiente para 
lidar com este assunto. Assim, para mediar e assessorar este processo de transformação, 
recomenda-se a criação de um ―Conselho Científico dos SIS‖ contando com a participação 
da comunidade científica, de entidades nacionais e de empresas. Seguir-se-ia assim o 
exemplo de outros países da OCDE, onde conselhos deste tipo têm tido um papel crucial 
para o melhorar o sucesso destes projectos de grande impacte e de longa duração (McKee & 
Healy, 2002; Kuhn et al., 2007). De referir ainda que este conselho científico poderia ter o 
apoio de entidades internacionais, como do International Medical Informatics Association 
(IMIA), etc.. 
 
Devemos reconhecer que a literatura científica no domínio dos SI para a saúde (por exemplo, 
em artigos do British Medical Journal, do International Journal of Medical Informatics, da 
Methods in Medical Informatics ou do JAMIA) considera que o conhecimento sobre SI está 
ainda num estado pouco ―maduro‖, isto apesar de se evoluir a um ritmo cada vez mais rápido 
(Haux, 2006; Kuhn et al., 2008). O facto das aplicações de software desenvolvidas estarem 
ainda longe de satisfazer as necessidades dos profissionais de saúde, aliado a uma ainda 
ineficaz (e muitas vezes inexistente) gestão dos projectos, é uma das principais razões para 
que os projectos de SI falhem, sobretudo na fase de implementação onde o envolvimento 
dos profissionais de saúde é muitas vezes esquecido (Kuhn et al., 2008). Por este motivo, é 
importante que o desenvolvimento de metodologias de trabalho e de gestão de projectos seja 
integrado no desenvolvimento de SI numa perspectiva evolutiva. 
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MODELO DE GOVERNAÇÃO PARA OS SI SAÚDE
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Figura 9. Modelo de governação para os SI da Saúde. 

 
 
Alguns países (como a Dinamarca, a Holanda, a Inglaterra, a Alemanha e a Noruega, etc.) 
encontram-se um pouco mais avançados que Portugal na tomada de medidas para ―agarrar‖ 
este importante desafio. Para que Portugal possa passar da situação actual de algum 
subdesenvolvimento para um outro patamar, em que seja esperado um melhor desempenho 
das organizações e uma melhor prestação de cuidados de saúde no seu todo, é preciso 
enquadrar o processo de transformação da gestão de informação (no contexto do novo 
paradigma) e garantir algumas condições: 

- Em cada um dos Países referidos existe um órgão com responsabilidade científica e 
independente para orientar e a acompanhar o processo de transformação dos SI; 
- Na transição de uma prestação de cuidados de saúde ―reactivos‖ para ―pró-activos‖ (com 
base numa melhor acessibilidade à informação) deverá favorecer-se uma participação mais 
activa (e responsável) dos cidadãos, sobretudo, desenvolvendo as práticas de prevenção; 
- A descentralização dos cuidados (como está acontecer com a reforma dos cuidados 
primários (Lapão & Dussault, 2010)) e no emponderamento efectivo dos profissionais 
(como já acontece nas USF), 
- A melhoria dos processos de comunicação clínica entre prestadores, e entre o cidadão e 
o prestador, recorrendo a novas formas de comunicação electrónica, 
- Desenvolver sistemas de informação integrados e cooperantes que permitam a prestação 
de serviços de saúde, numa base de segurança e universalidade das acções. 

 
Este paradigma da saúde, enquadrado no ―e-Health action plan‖ da Comissão Europeia 
(2008), deverá conduzir a algo que ajudará a responder às necessidades de evolução do 
SNS, e assim poder criar as condições para melhorar a acessibilidade dos cidadãos aos 
serviços de saúde: 

 Assegurar o empenho de lideranças responsáveis e bem preparados; 
 Evitar as implementações aplicacionais de larga escala realizadas e num curto 

espaço de tempo (aumento de risco de insucesso); 
 Planear devidamente a manutenção (tendo a noção que vai exigir mais recursos 

humanos) e evolução dos SIS, e não apenas na sua compra e instalação; 
 Assegurar que as questões legais e éticas foram devidamente consideradas;  
 Não subestimar as questões relativas à aceitabilidade dos SIS pelos utilizadores;  
 Perceber a necessidade da participação de todos os intervenientes (gestores, 

fornecedores, utilizadores) no processo de implementação.  
 Dotar os serviços de saúde de profissionais que entendam bem o desafio dos SI; 

 
O mais importante passa por dotar os organismos de pessoas com o conhecimento e 
experiência (e já agora alguma humildade) para desenvolverem os processos dos diferentes 
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serviços e alinhar então os SI às verdadeiras necessidades. Recordo as palavras sábias do 
General Loureiro dos Santos (durante o 3º Fórum Nacional da Saúde) que salientou o papel 
importante da ―criação de meios‖ (pessoas qualificadas para o desempenho pretendido) e da 
táctica (forma como se fazem as coisas, i.e. garantir que utilizamos as técnicas e a 
tecnologia adequada aos problemas, previamente identificados).  
 
Hoje em dia grande parte da tecnologia e dos standards estão disponíveis para construir as 
redes regionais e nacionais na saúde. A sua implementação está a ocorrer neste momento 
em vários países e em várias instituições. Onde falta consenso é relativamente aos 
objectivos, à liderança, benefícios e riscos destes sistemas desenvolvidos em larga escala, 
pois a sua complexidade e a participação dos actores tendem a ser esquecidas. 
 
Uma resposta bem sucedida aos desafios da criação, implementação e utilização das 
TI na Saúde não dependerá apenas do montante dos Investimentos financeiros a 
realizar, mas dependerá sobretudo do investimento na qualificação de pessoas e de 
serviços. 

 
 
 

7. Conclusões 
 

…Devemos apostar na “criação de meios” (recursos e pessoas  
qualificadas para o desempenho pretendido) e na “táctica”

11
. 

Gen. Loureiro dos Santos (durante o 3º Fórum Nacional da Saúde) 
 
 
Sabemos que a medicina e os serviços de Saúde estão em grande mudança. Primeiro, o 
desenvolvimento recente da biologia molecular, das ciências e engenharias biomédicas 
vieram influenciar opções de diagnóstico e terapêutica. Começa-se a compreender melhor os 
mecanismos moleculares das doenças, e os padrões das doenças compreendem-se ao nível 
molecular. Os métodos de terapêutica vão hoje desde o design de medicamentos e terapia 
individual até cirurgia minimamente invasiva com apoio de imagem guiada. Por outro lado, 
mudanças demográficas e socio-culturais, ao mesmo tempo que aumento de custos de 
novos diagnósticos e procedimentos terapêuticos, colocam os sistemas de serviços de saúde 
sobre pressão. Neste contexto complexo, surge um papel importante para os sistemas e 
tecnologias de informação para a Saúde. A Informática é um elemento chave nesta área, 
fornecendo uma abordagem científica e potenciando o desenvolvimento de novos serviços. 
 
Vimos que Smith (1997) e Kuhn et al., (2008) defendem que a informática será o factor mais 
importante no que respeita à inovação em todas as áreas científicas ligadas à saúde, 
podendo ter mais impacto que o obtido em outras áreas, como seja a indústria automóvel e a 
logística. Não devemos esquecer que o foco da informática é a informação (e o seu fluxo 
entre sistemas de informação e pessoas): como é descoberta, criada, identificada, recolhida, 
estruturada, gerida, mantida, acedida, processada, apresentada, e mesmo estudada. Isto 
inclui também como a informação é usada em diferentes contextos, com diferentes 
tecnologias, e como aplicado e se altera ao longo do tempo. Usar a informática com sucesso 
deverá basear-se no conhecimento e na interacção entre ciência, tecnologia e prática 
profissional (Kuhn et al., 2008). 
 
Devemos reconhecer que a ―informação‖ é um recurso estratégico em Saúde, há muito que 
os epidemiologistas o sabem. Para uma unidade de saúde a gestão de informação é uma 
actividade crítica (e fundamental) do seu desempenho, contudo esta ―gestão da informação‖ 
não tem sido desenvolvida adequadamente, nem os SI tem sido desenvolvidos de forma a 
darem resposta a esta lógica, mas sim a uma lógica do ―software‖. Hoje em dia as tecnolo-
gias de informação estão presentes em vários aspectos da saúde, do átomo (nano-
informática) até aos sistemas de alerta de Saúde pública (Figura 10., na pagina seguinte).   
 

                                                 
11

 Táctica é a forma como se fazem as coisas, i.e. como garantir que utilizamos as técnicas e a tecnologia adequada 

aos problemas em causa, que devem ser previamente identificados. 
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Figura 10. Informação e medicina: do átomo às populações (adaptado de Altman et al. (2008)) 

 
 
A implementação de um SI numa organização da saúde é uma tarefa reconhecidamente 
difícil. Estudando um conjunto de sucessos e insucessos podem-se identificar 3 factores de 
sucesso relacionados com a implementação de SI (Berg, 2005): 

1. O primeiro, a implementação de um SI é um processo de transformação mútua; a 
organização e a tecnologia transformam-se ambas durante o processo de 
desenvolvimento e de implementação. Quando isto é previsto, a implementação de 
um SI pode ser entendida estrategicamente como um contributo para a 
transformação da organização. 

2. O segundo, um tal processo só consegue desenvolver-se quando devidamente 
apoiado pela gestão de topo (ARS, Directores Executivos, Conselhos de 
Administração) e pelos futuros utilizadores. Um processo de implementação ―top 
down‖ é crucial para enquadrar os ―inputs‖ dos utilizadores de forma coerente, 
criando uma base sólida para a transformação organizacional.  

Por fim, a gestão do processo de implementação do SI deve saber agir de forma equilibrada 
iniciando um processo de mudança organizacional, e ao mesmo tempo potenciar o SI como 
agente de mudança. Aceitar, confiando que se trata de um processo com incerteza inevitável 
poderá ser a lição mais difícil de aprender. 
 
Portanto, podemos afirmar que o sucesso de uma estratégia para os SI na Saúde depende: 

– Da maturidade organizacional (nomeadamente da governação, liderança e da 
qualidade dos profissionais) das instituições de saúde, ou seja (Figura 11.),  

 é necessário melhorar a qualidade da gestão dos SI;  
– Do desenvolvimento científico e tecnológico do País, ou seja,  

 é necessário aumentar a quantidade e a qualidade da investiga-
ção aplicada aos serviços de Saúde 

– Da existência de competências profissionais específicas no SNS, ou seja,  
 é necessário aumentar a formação de qualidade em gestão de SI 

– Da adequação estratégica a nível nacional, regional (ARS) e institucional ou seja,  
 é necessário melhorar a liderança e a participação activa de 

profissionais e utentes no desenvolvimento dos SI; 
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Figura 11. Boa Governação: Responsabilidade, participação e transparência. 

 
 
Para terminar, não se deve esquecer que, o objectivo fundamental de um processo de 
transformação a caminho de um novo paradigma de cuidados de saúde mais sustentável é 
melhorar a qualidade dos serviços de saúde (Meliones, 2000). Esta melhoria passa por 
defender o acesso a melhor informação para que se possa garantir capacidade de 
gestão (Greenes & Lorenzi, 1998) e dotar o SNS de profissionais de informação que saibam 
lidar com a crescente complexidade da decisão em Saúde. 
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