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Os Sistemas de Informação de Saúde 
surgem alinhados com os objectivos 
globais e as prioridades da Política de 
Saúde, constantes do programa do 
XVIII Governo Constitucional



“O utente é, sempre e em todas as 
medidas, o centro de gravidade da política 
de saúde”

E conclui, no domínio das TIC, que: 

“O principal desafio visa assegurar que, até ao 
final de 2012, todos os portugueses possuam 
um registo de saúde electrónico.”



José Cardoso Pires, De Profundis -Valsa Lenta 



A centralidade no cidadão
3 eixos de desenvolvimento prioritários, 
suportados numa infra-estrutura tecnológica 

Infra-estrutura Tecnológica



Validação de um  Modelo Inclusivo de 
Colaboração

Natureza e tipo de entidades, profissões, 
geografias…
Rede de competências complexa, disponível, 
“madura”
No âmbito e no prazo

Validação das frentes de trabalho
Arquitectura; modelo de informação; ontologias e 
taxonomias; ética, segurança e legislação; processo 
de mudança.

Alinhamento com as orientações comunitárias



Manifesta o apreço pela disponibilidade 
observada e pelos resultados alcançados

Determina a disponibilização pública dos 
resultados

Incumbe a ACSS de apresentar um plano 
de operacionalização da fase seguinte, de 
acordo com a recomendações e o roadmap
apresentados





Linhas de AcçãoLinhas de AcLinhas de Acççãoão

Actualidade

1ª Linha: Harmonização

2ª Linha: Concretização Técnica

3ª Linha: Gestão da Mudança

4ª Linha: Financiamento

RSERSE RoadmapRoadmap



ActividadesActividades ObjectivosObjectivos
• Manter a operacionalidade do GT de manutenção da terminologia clínica 

adoptada.
• Disponibilizar GDH em ICD 10, versão oficial Portuguesa.
• Disseminar a ICD 10.
• Identificar regras de mapeamento para com outras classificações e terminologias 

(mínimo: ICD 9).
• Implementar processo de certificação de SI da saúde para integração no RSE.

• Acompanhar estado de projectos centrais (RNE, RNP, RNSS, SICO, GDH, etc.) 
que possam condicionar a implementação do RSE.

• Implementar versão 2012 do RSE (transversal/ N1 e N2), com a participação de 
entidades públicas e privadas (ex. RAM, Hospital Loures, HPP, PNRDPH).

• Definir e implementar regras alinhadas com a plataforma de interoperabilidade 
da saúde.

3ª Linha: 
Gestão da 
Mudança

3ª Linha: 
Gestão da 
Mudança

• Disseminar a marca RSE. 
• Desenvolver acções de sensibilização / formação (Profissionais e Cidadãos)
• Apresentar o RSE a organismos nacionais e internacionais.
• Participar em Grupos de Trabalho internacionais.
• Rever actividades e definir plano 2012-2015.

1ª Linha: 
Harmonizaçã
o

1ª Linha: 
Harmonizaçã
o

2ª Linha: 
Concretizaçã
o Técnica

2ª Linha: 
Concretizaçã
o Técnica

• GDH em ICD 10 versão oficial 
Portuguesa.

• Regras de mapeamento ICD 
9 para ICD 10, simplificado.

• RSE: Existência de quadros 
ético-legais consensuais.

• RSE: Certificação de aplica-
ções no âmbito do RSE.

• Sistema RSE disponível, 
incluindo:
- Portal Profissional  Saúde
- Portal Cidadão
- Controlo de Acesso e  de 

Autorização

• RSE: Profissionais de Saúde 
aptos para utilizar o RSE

• RSE: Cidadãos cientes e 
sensibilizados para o RSE

• RSE: Alinhamento com linhas 
de acção europeias

4ª Linha: 
Financiamen
to

4ª Linha: 
Financiamen
to

• Identificar potenciais fontes de financiamentos dos projectos do RSE.
• Identificar projectos RSE a submeter a candidaturas de financiamento.
• Apresentar candidaturas.

• RSE: Obter financiamento.

20122012

Objectivos Gerais:
•Utilização do RSE pelos 
Profissionais de Saúde.
•Consulta e actualização de 
um conjunto de dados 
limitado (a definir) pelo 
Cidadão.

Resultados:
1.RSE versão 2012.
2.Plano 2012-2015.

Pressupostos:
1.Registos Nacionais: RNE; RNP; RNSS; 
SICO. 
2.Programas Nacionais: PNV; PMA; SISO.
3.Infra-estruturas Nacionais: RNIS.
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Estamos assim perante



Um longo e complexo processo 

O compromisso e envolvimento das partes

Um grupo de trabalho adequado

Infra-estrutura tecnológica e um modelo de governação global

Harmonização e interoperabilidade semânticas

O foco na informação de saúde e não na tecnologia 

Aproveitamento da experiência já existente 

Mudanças culturais e de competências

Segurança, privacidade, acesso

“Integração Europeia”
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