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1 - Enquadramento
Em 2005, a Organização Mundial de Saúde (OMS), através do seu “Observatório Global para a
Saúde”, solicitou a todos os Estados Membros o desenho de Planos Estratégicos a longo prazo
visando o desenvolvimento e implementação de serviços de e-Saúde (WHO (2005) citado por
Drudy (2005)).
De acordo com Drudy (2005), citando Paglieri, C et al (2005), conceptualmente a e-Saúde pode ser
definida como um espectro alargado de aplicações informáticas “para facilitar a gestão e a
prestação de cuidados de saúde, incluindo a disseminação de informação relacionada com a saúde,
o armazenamento e troca de dados clínicos, a comunicação interprofissional, a interacção doenteprestador suportada pelo computador, a educação, as redes de saúde e a telemedicina, entre outras
funções” recorrendo, portanto, a tecnologias de informação e comunicação.
A definição acima encerra quatro grandes categorias de serviços telemáticos: a prestação de
cuidados (incluindo a telemedicina), a educação, a gestão de serviços de saúde e, implicitamente a
investigação.
A nível da prestação de cuidados e da educação/ formação, as interacções podem ser entre
profissionais ou entre estes e o doente, utente ou qualquer cidadão que procure informação de
saúde.
Assim, a e-Saúde constitui-se como um instrumento chave para a prestação de cuidados e para a
saúde pública.
A e-Saúde tem impacto a nível da eficiência, da efectividade, da acessibilidade, da equidade, da
qualidade dos cuidados prestados e da qualidade dos serviços contribuindo, portanto, para a
obtenção de ganhos em saúde e para a redução de custos (Araújo, M.T. 2004, 1999). Estudos de
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custo-efectividade, de custo-utilidade e de custo-benefício têm sido realizados nos últimos anos,
demonstrando que os custos são compensados pela poupança.
De facto, a existência de informação, com acuidade, fiável, pertinente e precisa, perfeitamente
estruturada, atempadamente, onde é necessária, permite tomadas de decisão informadas e céleres,
qualquer que seja o actor, isto é, os profissionais (cidadão interno) ou o cidadão em geral (cidadão
externo).
A qualidade dos dados e da informação e a decorrente diminuição de erros, o aumento do
conhecimento e a poupança de tempo são, então, variáveis chave quando se pretende medir os
benefícios do recurso a soluções e-Saúde.
Isto é valido quer para o cidadão em geral que pretende saber como actuar no sentido da promoção
da saúde e da prevenção da doença, ou o que fazer em situação de doença crónica ou aguda, que
quer saber quais os serviços disponíveis e como contactá-los, quer para os profissionais.
Relativamente aos profissionais, estes querem a informação que necessitam para a prestação de
cuidados ou para a gestão de serviços e/ou para investigação (exemplo: estudar o percurso das
doenças, a utilização dos serviços de saúde e quais as estratégias que contribuem para mais ganhos
em saúde).
Relativamente aos benefícios da utilização de sistemas de informação electrónicos nas
organizações prestadoras de cuidados de saúde, van Bemmel & Musen (1997) apontam como
benefícios potenciais o aumento da efectividade e eficiência dos cuidados e da eficiência dos
processos e agrupam-nos em 3 tipos: não quantificáveis; quantificáveis em termos não monetários;
quantificáveis em termos monetários.
Dos benefícios não quantificáveis são exemplo: registo de dados mais completo e preciso no local
de trabalho; aumento da uniformização no registo e relatórios; a melhoria no acesso on-line permite
agrupar os dados de um determinado utente; redução da probabilidade de erros característica da
escrita manual; a informação armazenada em base de dados fica acessível para efeitos de gestão e
investigação; permite uma rápida selecção de casos de doentes relevantes para o ensino.
Dos benefícios quantificáveis em termos não monetários são exemplo: redução do tempo para
relatar os resultados de testes laboratoriais; os sistemas de marcação automática de consultas
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podem reduzir as listas de espera e permitir a marcação de diversas consultas para o mesmo doente
no mesmo dia; os sistemas de informação para enfermagem que permitem registar os dados no
local onde são prestados os cuidados podem reduzir o tempo necessário para o registo.
Dos benefícios quantificáveis em termos monetários são exemplo: sistemas de gestão de materiais
que permitem reduzir os stocks e as perdas de materiais perecíveis; sistemas de gestão financeira
que podem permitir a facturação mais rápida e uma redução dos montantes a receber por
permitirem um maior controlo.
Como aplicações informáticas vocacionadas para fornecer informação aos cidadãos em geral e/ou
para a sua triagem e encaminhamento encontram-se os portais, sites, contact-centers e call-centers.
A estes acrescem soluções de telemedicina como a teleconsulta, o telediagnóstico, a monitorização
à distância, que permitem a prestação de cuidados à distância.
A e-Saúde posiciona o sector da saúde na sociedade paradigma da actualidade, a Sociedade em
Rede. Para além disso facilita a concretização do objectivo de um sistema de saúde centrado no
cidadão.
As redes de informação em saúde providenciam aos serviços de saúde a integração de informação e
de funcionalidades de diferentes grupos de sistemas, quer dentro da instituição quer entre
instituições.
De acordo com a Pan-American Health Organization (PAHO/WHO, 1999), do ponto de vista da
informação, as redes de informação em saúde descrevem a combinação de várias funções de
sistemas, utilizando tecnologias de comunicação, simples ou concertadas, para responder às
necessidades de um cliente específico. As aplicações de redes de informação em saúde podem
providenciar informação dos serviços de saúde e funcionalidades integradas dentro duma
instituição ou através de múltiplas instituições e podem fornecer o suporte técnico para gerir e
aceder a informação clínica e administrativa ao longo do continum de cuidados. Podem ainda
providenciar o enquadramento e as aplicações onde todos os actores partilham informação do
doente e da população.
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Drudy (2005) destaca como principais oportunidades da e-saúde, conforme sugere a OMS, as
seguintes:
•

Sistemas de saúde centrados no cidadão

•

Serviços de saúde on-line

•

Cartões inteligentes

•

Processo clínico electrónico

•

Tecnologias de informação e comunicação para a educação e formação à distância

•

Sistemas que permitam a auto-gestão de doenças crónicas no domicílio

•

Sistemas de informação e comunicação em saúde pública

Em Portugal, o “Plano de Acção para a Sociedade da Informação”, elaborado pela Unidade de
Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), e aprovado em Conselho de Ministros a 26 de Junho de
2003 (UMIC, 2003), apresenta como 5º Pilar a “Saúde ao Alcance de Todos”, que tem como
objectivo fundamental orientar o sistema de saúde para o cidadão, melhorando a eficiência do
sistema. Conforme este documento, a aplicação de tecnologias de informação e comunicação
poderá resolver ou reduzir muitas deficiências do sistema de saúde, verificando-se um atraso
significativo na sua utilização no sector, em comparação com os restantes países da União
Europeia.
Para a concretização do objectivo fundamental de utilização das tecnologias de informação e
comunicação por forma a colocar o cidadão no centro das atenções do sistema de saúde,
aumentando a qualidade dos serviços prestados, aumentando a eficiência do sistema e reduzindo os
custos, foi delineada uma estratégia para o desenvolvimento da sociedade da informação na saúde,
que pretende atingir três grandes objectivos estratégicos (proporcionar uma maior qualidade de
serviço ao utente; reduzir custos do sistema nacional de saúde aumentando os níveis de eficiência;
garantir um maior acréscimo de eficiência processual e de gestão), suportados por três eixos de
actuação:
•

Eixo1: melhoramento da rede de informação da saúde;

•

Eixo 2: serviços de saúde em linha;

•

Eixo 3: cartão do utente.

Por sua vez estes eixos desdobram-se em prioridades, acções e projectos.

A Telemedicina no Hospital de Santa Maria
165

Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos…
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal

As funções dos serviços de saúde e os sistemas de informação em saúde
De acordo com a PAHO/WHO (1999), a importância da informação nos sistemas de saúde
relaciona-se com o apoio aos aspectos de gestão e operacionais:
•

Suporta as operações diárias de gestão dos serviços e da rede de saúde e suporta as funções
de diagnóstico e tratamento;

•

Facilita a tomada de decisão clínica e administrativa, nos vários níveis de acção e de
decisão;

•

Apoia a monitorização e avaliação das intervenções; do estado de saúde das populações e
das condições do meio ambiente; da produção e utilização dos serviços de saúde; do
impacto atribuível à actuação dos serviços de saúde e outras intervenções relacionadas com
a saúde.

(Adaptado de PAHO/WHO, 1999)
Para o sucesso na implementação dos sistemas de informação na saúde, há que garantir que:
•

Se desenvolvam de forma incremental, acrescentando componentes compatíveis de forma
faseada;
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•

Utilizem standards que possibilitem a integração e comparação da informação;

•

Garantam a segurança e confidencialidade dos dados e da informação;

•

Obtenham o apoio dos stakeholders chave, nomeadamente do staff;

•

Promovam a educação (se ocorrem mudanças na prática profissional) e o treino (no sistema
de informação em concreto, sendo necessário avaliar a literacia informática dos
utilizadores);

•

O processo de desenvolvimento, lançamento e operacionalização pode decorrer numa
dinâmica de gestão por projectos;

•

Se realize uma avaliação e desenvolvimento contínuos;

•

Se realize uma análise e adaptação ao ambiente.
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Impacto da sofisticação dos sistemas de informação em saúde na qualidade dos cuidados
Como anteriormente referido, os sistemas de informação em saúde têm impacto em termos de
qualidade e consequentemente dos ganhos em saúde. O quadro seguinte ilustra precisamente esses
ganhos, em função do nível de sofisticação dos sistemas, do menos sofisticado (1) ao mais
sofisticado (6).

Níveis cumulativos de sistemas de informação

Exemplos de melhorias na qualidade dos

em serviços de saúde

cuidados

6. - Multimédia avançada e telemática

- Alertas imediatos para problemas

- Monitorização clínica contínua e remota

- Acesso facilitado a opinião de peritos

- Imagens de diagnóstico partilhadas remotamente

- História anterior sempre disponível

para diagnóstico e revisão

- Redução do tempo de deslocação e do número de

-

Processo

do

doente

completo

disponível

deslocações dos doentes

imediatamente

- Monitorização no domicilio mais frequente

- Melhoria do acesso a diagnóstico especializado

- Gravação de imagens para avaliação de

remoto

progressos

5. Apoio específico a especialidades (sistema de

- Caminhos extensivos e detalhados estabelecem a

cuidados partilhados para diabetes, asma em

melhor prática

crianças,

- Diagnóstico mais rápido e com maior acuidade

caminhos

com

alertas

e

sinais

automatizados baseados em regras, imagens

-

electrónicas)

abrangentes

Comunicações

padronizadas,

rápidas

e

-Aumento da participação do doente nos cuidados
4. Conhecimento clínico e apoio à decisão

- Acesso imediato ao conhecimento de peritos

(alertas e sinais simples, acesso on-line a bases de

-

conhecimento, planeamento multidisciplinar de

medicamentosas

cuidados)

- Diagnóstico mais rápido e com maior acuidade

Alertas

para

possíveis

interacções

- Planeamento dos cuidados mais consistente e
completo
3. Apoio às actividades clínicas (UCI, nefrologia,

- Diminuição do tempo de internamento

serviços de cardiologia, sistemas de comunicação

- Diminuição dos erros de prescrição

de pedidos, prescrição electrónica)

- Cuidados mais consistentes
- Avisos de desvios aos planos de cuidados
acordados

2. Apoio integrado ao diagnóstico e tratamento

- Acesso rápido a diagnósticos anteriores e

(sistemas de patologia e radiologia)

relatórios
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- Menor perda de relatórios
- Diminuição do tempo de espera para obtenção de
novos resultados
1. Apoio administrativo (sistema gestão do

- Menor repetição dos dados do doente

doente)

- Redução do tempo de espera do doente

(Adaptado de PAHO/WHO, 1999)

2 - Os Sistemas de Informação nas Organizações Prestadoras de Cuidados de Saúde
Nas organizações prestadoras de cuidados de saúde, designadamente nos hospitais, encontram-se 3
grandes grupos de serviços que necessitam de se articular entre si de forma harmoniosa, numa
estrutura matricial. Estes são: serviços clínicos; serviços de apoio clínico nomeadamente serviços
de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs), a farmácia hospitalar e serviços
dietéticos; serviços de apoio geral.
Os sistemas de informação, com recurso às tecnologias de informação e comunicação, deverão
assim dar resposta às necessidades de informação dos diferentes serviços, mas também às
necessidades de partilha de informação entre estes.
Neste sentido a PAHO - Pan-American Health Organization (1999) propõe uma estrutura modular
composta por diferentes grupos de módulos integráveis intra e inter grupos, com funcionalidades
genéricas e especificas de cada um. Estes módulos são:
A- Logística dos cuidados ao doente: registo; admissão a ambulatório; admissão a
internamento, alta e transferências; agendamento de serviços e gestão dos contactos;
pedidos/ requisições.
B- Gestão dos dados clínicos: processo clínico; cuidados de enfermagem; auditoria clínica.
C- Operacionalização dos serviços de apoio técnico ao diagnóstico e tratamento: laboratórios
clínicos; imagem médica (diagnóstico e intervenção); radioterapia; farmácia; banco de
sangue e transfusão; serviços dietéticos.
D- Operacionalização dos serviços técnicos populacionais e ambientais: saúde ambiental;
imunização; vigilância clínica e bases de dados.
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E- Administração e gestão de recursos: gestão financeira (facturação/ contas a receber; contas
a pagar; contabilidade geral; contabilidade analítica); recursos humanos (remunerações;
gestão de recursos humanos; benefícios); gestão de materiais (compras; controlo de
inventário); gestão de activos fixos; manutenção de equipamento médico; manutenção das
instalações; serviço de lavandaria; serviço de transportes; orçamentação e apoio executivo.

3 - Os Sistemas de Informação no Hospital de Santa Maria
Perante o contexto actual, caracterizado por vivermos numa sociedade em rede e por uma forte
aposta na utilização das tecnologias de informação e comunicação ao serviço da saúde (e-saúde) e
perante as exigências decorrentes do seu novo estatuto jurídico, o Hospital de Santa Maria (HSM)
tem vindo a implementar soluções inovadoras a nível da informatização dos seus serviços, quer
internamente, quer no estabelecimento de ligações com o exterior, de forma incremental,
acrescentando componentes compatíveis, visando a centralização no cidadão/ utente e os ganhos
em saúde decorrentes da obtenção de benefícios em termos de acessibilidade, de qualidade dos
cuidados prestados e do funcionamento dos serviços, de efectividade e de eficiência, com redução
de custos.
As soluções que utiliza denotam uma grande preocupação com a interface utilizador-computador,
uma vez que esta é determinante na utilização efectiva das tecnologias informáticas, recorrendo a
nível de software, nomeadamente, à normalização, à utilização de janelas, a uma sequência de
procedimentos intuitiva, à utilização de botões pictográficos ilustrativos da função associada e
posicionados no ecrã conforme a sua importância e a um adequado jogo de cores. A nível de
hardware é de destacar a utilização de écrans tácteis em algumas soluções, nomeadamente no
ALERT® - ER.
Conforme van Bemmel & Musen (1997) existem 3 aspectos principais quando se pretende investir
nas interfaces:
•

Desenho comum: a manutenção de interfaces consistentes permite uma rápida
aprendizagem e adaptação a novas partes e funções do sistema – normalização;

•

Flexibilidade: para responder às necessidades específicas dos diferentes serviços e
profissionais de saúde;
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•

Desenho adaptado aos processos cognitivos, capacidades e limitações dos utilizadores, que
se mostre de utilização intuitiva, que tenha em conta as necessidades e que se assemelhe à
prática de trabalho corrente.

Consideram ainda outros aspectos, nomeadamente:
•

O desenvolvimento de interfaces gráficas, baseadas em janelas;

•

A atenção aos aspectos de densidade da informação apresentada e de navegação, com
introdução de media, multimédia, hipermedia e realidade virtual;

•

Os periféricos de input-output adaptados às necessidades dos utilizadores e ao contexto de
trabalho;

•

A possibilidade de adaptação e de personalização da interface com o utilizador;

•

A avaliação das interfaces para detecção dos problemas encontrados pelos utilizadores e a
sua correcção;

•

A visualização de dados clínicos incluindo, quando necessário, imagem tridimensional e a
existência de workstations que integrem imagens radiológicas complexas com texto e
gráficos.

Da panóplia de soluções a funcionarem no HSM, foram seleccionadas para desenvolvimento as
seguintes: Portal; contact center; novo centro de ambulatório; prescrição on-line de medicamentos;
laboratórios clínicos – pedidos e envio de resultados on-line; urgência - ALERT® - ER.

O Portal
O Portal Interno tem tido um desenvolvimento constante, sendo permanentemente actualizado em
função das necessidades de informação dos diferentes grupos profissionais e da estratégia de
comunicação definida.
O Portal Interno disponibiliza, designadamente:
•

Missão, valores e objectivos do hospital;

•

O Boletim Informativo, com destaques a correr no ecrã;

•

Apresentação da organização: órgãos sociais, órgãos de apoio técnico e estrutura
organizacional com os diversos departamentos e serviços;

A Telemedicina no Hospital de Santa Maria
171

Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos…
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal
•

Informação institucional: deliberações e regulamentos; protocolos institucionais e
protocolos terapêuticos; sistema de informação de gestão com o relatório de actividade de
2005, o contrato programa do SNS, uma síntese de indicadores e indicadores de actividade;

•

Informação aos colaboradores, nomeadamente: agenda – congressos; escalas; legislação
com acesso ao Diário da República; formulários electrónicos para pedidos e requisição de
materiais, produtos farmacêuticos, SIE (serviço de instalações e equipamentos), transporte
de doentes; informação profissional; informação de Serviço de Saúde Ocupacional;

•

Aplicações, nomeadamente com acesso ao webmail, a formulários padrão para requisições,
a pedidos e visualização de análises on-line, a manuais aplicacionais;

•

A Farmácia Hospitalar on-line, nomeadamente com: informação útil; formulários; guia de
genéricos; prontuário terapêutico on-line; protocolos terapêuticos; racionalização do uso do
medicamento; informação sobre dispensa unitária de medicamentos e prescrição on-line;

•

Informação sobre cuidados continuados integrados, incluindo cuidados continuados e
cuidados paliativos;

•

Informação do Serviço de Formação;

•

Informação do Gabinete de Comunicação;

•

Informação sobre investigação clínica: bolsas de investigação, ensaios clínicos e portal de
ensaios clínicos;

•

Informação do Serviço Social: apresentação, missão e valores;

•

O Sistema de Informação de Gestão: síntese de indicadores, indicadores de actividade,
indicadores de Recursos Humanos;

•

Informação sobre a Unidade de Saúde Setentrional: Centros de Saúde, Hospital Pulido
Valente e Hospital de Santa Maria;

•

Links nacionais e internacionais, com destaque para a FML (Faculdade de Medicina de
Lisboa, o IMM (Instituto de Medicina Molecular) e a AAHSM (Associação de Amigos do
Hospital de Santa Maria);

•

Utilitários, nomeadamente: centros de custo; documentos tipo; guia dos genéricos;
inscrições na rede informática da FML (Faculdade de Medicina de Lisboa); Infarmedia;
Infomed; lista telefónica; manual de gestão hospitalar; prontuário terapêutico on-line;
protocolos terapêuticos.
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O Portal Externo tem como alvo o cidadão em geral ou utente do HSM, disponibilizando
informação útil, nomeadamente, quanto aos serviços que tem e à possibilidade de marcação de
consultas electronicamente. No todo semelhante ao Portal Interno, apresenta contudo algumas
diferenças, designadamente:
•

Informação Institucional: informação à comunicação social (acesso restrito a
jornalistas); regulamento interno do HSM; protocolos intra-institucionais; sistema de
informação de gestão (relatório de actividade 2005, contrato-programa SNS; síntese de
indicadores e indicadores de actividade);

•

Não apresenta as aplicações;

•

Não apresenta a informação aos colaboradores;

•

Apresenta Informação ao Utente: como chegar; acesso ao Gabinete do Utente; Guia de
Acolhimento; possibilidade de realizar marcações electrónicas; informação sobre
assistência religiosa e espiritual; Informação sobre a Associação de Amigos do
Hospital de Santa Maria; Informação sobre a Associação de Apoio a profissionais do
HSM.
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O Contact-Center
O Contact-Center do HSM integra a conjugação de Internet, Telefone e SMS, permitindo através
dos serviços administrativos dos centros de saúde a marcação de consultas médicas de
especialidade e de alguns exames complementares de diagnóstico, via Internet. Numa primeira fase
aplica-se aos utentes dos Centros de Saúde de Loures e de Alvalade e até ao fim de 2006 deverá
estender-se a todos os centros de saúde referenciados ao hospital (HSM, 2006a).
O procedimento é o seguinte: o utente dirige-se ao seu Médico de Família que entendendo
necessária a marcação de uma consulta de especialidade, esta será feita via Internet, evitando que o
doente tenha que se deslocar ao hospital com a credencial passada pelo médico, para a efectivação
da marcação. Por sua vez o HSM, via SMS, informa o doente para estar presente no Serviço a que
corresponder a consulta, até 3 dias antes da data e hora da consulta, devendo o doente, também via
SMS, confirmar a sua presença. Para aqueles que não utilizam SMS a confirmação pode ser feita
via telefone.
Como principais benefícios desta intercomunicação são de referir: a desburocratização do sistema;
a rapidez de marcação; a eventual redução de faltas de presença nas consultas hospitalares.
Os utentes sem Médico de Família, desde que referenciados por um médico assistente, poderão
marcar a consulta através do site do HSM, em www.hsm.min-saude.pt, no link “Marcações
Electrónicas”, preenchendo o formulário aí existente.
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Novo Centro de Ambulatório – “Desktop do Médico”
O “Desktop do Médico”, solução CPCHS integrada no Processo Clínico Electrónico, é um sistema
de informação clínica que suporta as necessidades dos profissionais de saúde em todos os
departamentos clínicos e nas diferentes áreas funcionais, permitindo o acesso imediato a toda a
actividade do médico com ligação às principais funcionalidades clínicas.
Esta solução permite suportar todo o ciclo diagnóstico-terapêutica. As principais funcionalidades
do “desktop do médico” são (HSM, 2006b):
•

Identificação do médico, especialidade e gabinete;

•

Consulta da actividade programada e não programada. Calendário com visualização
diária/semanal/mensal;

•

Interacção com o Sistema de Chamada de Utentes;

•

Registo simplificado e consulta de observação clínica;

•

Marcação de actos médicos com visualização das vagas disponíveis, ficando a marcação
associada à consulta;

•

Pedidos e resultados de análises clínicas através de interface Web (integração com o
Clinidata);

•

Consulta do histórico clínico do doente;

•

Interacção com a prescrição de medicamentos para a Farmácia de Rua;

•

Possibilidade de efectuar a Proposta Cirúrgica.
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Os principais objectivos deste sistema de informação são:
•

Melhorar os cuidados de saúde prestados ao doente;

•

Partilhar a informação clínica entre os profissionais de saúde;

•

Diminuir o erro;

•

Melhorar a forma como a informação é obtida, registada e disponibilizada;

•

Garantir a mobilidade e acesso remoto;

•

Melhorar o suporte à decisão clínica;

•

Racionalização de recursos

Relativamente ao circuito do doente, este quando chega retira uma senha num equipamento
electrónico, ficando a sua presença automaticamente registada. Seguidamente aguarda chamada,
que surgirá num ecrã associando o número da sua senha a um número de mesa na recepção e
posteriormente a um número de gabinete médico.
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Uma vez que o médico pode marcar as consultas subsequentes no “desktop do médico”, se o fizer,
evita que o doente tenha de se deslocar à recepção, excepto se necessitar de vinhetas. Se tiver que
realizar análises, o pedido feito pelo médico fica automaticamente disponível nos computadores
dos administrativos da sala de colheitas. O pagamento é feito à saída em máquinas de pagamento
automático, mediante a introdução do cartão de utente; o pagamento pode ser feito com numerário
ou Multibanco.

A prescrição on-line de medicamentos
No Serviço de Neurologia, a par com a dose unitária iniciou-se, há cerca de dois anos, a prescrição
“on-line”, seguida da correspondente validação pelo farmacêutico e o registo da administração no
sistema informático, pelo pessoal de enfermagem, completando-se assim o rastreamento total do
circuito do medicamento. Após a fase piloto a prescrição electrónica estende-se a outros serviços
do hospital.

Laboratórios – Requisições de análises clínicas e envio de resultados “on-line”
O ClinidataNET, da Maxdata é a aplicação utilizada no Hospital de Santa Maria, permitindo a
requisição de análises on-line e o envio dos resultados das análises dos doentes, a partir de qualquer
ponto do HSM (consultas, internamento…). Brevemente, está previsto que a requisição e acesso
aos resultados possa também ser feita a partir dos centros de saúde que referenciam.
O acesso ao programa pode fazer-se a partir da aplicação de gestão hospitalar ou directamente por
um browser.
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Esta funcionalidade permite ao utilizador pedir análises on-line aos laboratórios do hospital. Os
dados de identificação do doente são importados da aplicação central de gestão de doentes, por
indicação do episódio ou NSC (número único do doente no hospital). Feita a requisição é impresso,
se necessário, um documento com os dados do doente e análises requisitadas que pode ser
apresentado no laboratório.
Para marcar análises de um doente, escolhe-se um dos laboratórios do hospital. Não se podem
marcar na mesma requisição, análises de laboratórios diferentes, tendo que ser feita uma requisição
por laboratório. A pesquisa de análises a marcar tem que ser feita de acordo com o laboratório que
vai realizar as análises e, escolhido o laboratório, o sistema apresenta todas as análises disponíveis.
Nesta página, do lado direito estão as análises mais frequentes e do lado esquerdo as restantes. O
pedido deverá então ser verificado e depois gravado. Após gravado já não pode ser alterado, sendo
atribuído um número de marcação e gerado um código de barras. Se necessário este documento,
Ficha de Marcação, pode ser impresso e entregue ao doente.

O acesso aos resultados dos doentes pode fazer-se a partir da aplicação de gestão hospitalar ou
directamente por um browser. Quando o acesso é feito pela aplicação hospitalar pode aceder-se
directamente aos resultados pretendidos. Em ambas as situações é possível aceder à página
pesquisa de resultados.

A Telemedicina no Hospital de Santa Maria
178

Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos…
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal
A pesquisa de resultados pode ser feita de 2 formas:
•

Por identificação do doente (NSC): onde são apresentados todos os episódios associados a
esse doente;

•

Por episódio: pesquisa ideal, possível quando se sabe qual o episódio (ou pedido) do
doente que se pretende visualizar. No caso de não ser indicada a data, são apresentados os
resultados da data mais recente do episódio pedido.

O sistema ALERT® - ER
O sistema ALERT® - ER, é uma solução tecnológica de natureza clínica, desenvolvida em
Portugal, pela empresa M.N.I, Médicos na Internet, Saúde na Internet, S.A., com o apoio de
profissionais do sector da saúde e com o apoio da Agência de Inovação.
O ALERT® - ER gere o workflow do doente na urgência (donde vem, onde está, o que vai fazer,
para aonde vai), desde que entra até à alta, para todos os grupos profissionais e cria o processo
clínico de urgência.
Assente em standards internacionais, que garantem a sua interoperabilidade, é uma solução global
para a informatização e consequente organização do Serviço de Urgência, que tem por finalidade
assegurar o registo, interligação, reutilização e análise de toda a informação relacionada com os
episódios de urgência. Para além dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de
laboratório e imagem, assistentes sociais, administrativos, auxiliares de acção médica e gestores),
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pode ser acedida por utentes e familiares, com perfis de acesso à informação diferenciados,
adequados às necessidades de cada utilizador (HSM 2006c e 2006d).
A nível ergonómico são de destacar: a digitação em ecrã; a utilização de cores neutras em todo o
ambiente e do vermelho para sinais de alerta; o recurso a teclas pictográficas; o recurso a gradação
da tonalidade principal nos botões de operação, traduzindo o seu estado de disponibilidade na
aplicação; a composição geométrica dos quadros e distribuição da informação de acordo com o
sentido tradicional de leitura no ocidente, em “Z”; o posicionamento dos botões mais importantes
nas zonas mais nobres do ecrã.
O sistema através da funcionalidade “My Alert”, possibilita a gestão central ou local de conteúdos,
permitindo que sejam adoptadas Guidelines ou Normas de Orientação Clínica, bem como a
respectiva personalização através da criação de textos mais frequentes e favoritos.
Das vantagens apresentadas por esta solução, são de destacar:
•

Aumentar o grau de satisfação dos pacientes e profissionais de saúde;

•

Promover o atendimento rápido e eficiente dos pacientes;

•

Aumentar a eficácia do atendimento nos serviços de urgência;

•

Agilizar o fluxo de informação entre os diversos profissionais de saúde;

•

Disponibilizar com celeridade informações aos pacientes, familiares e profissionais de
saúde;

•

Possibilitar a eliminação de registos em suporte de papel (urgência paper-free)

Em cada episódio de urgência são efectuados diversos registos em suporte informático, que ficam
de imediato disponíveis para consulta, possibilitando a economia de tempo no atendimento do
doente. Na sua trajectória, irão intervir diversos profissionais numa ordem sequencial que findará
com a alta.
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A solução ALERT® - ER é uma solução modular, composta pelos seguintes módulos: Manchester
(triagem de Manchester), ALERT® - Emergency Room Tracking (urgência geral), ALERT® Observação ou OBS (Serviço de Observação), ALERT® - Social (Serviço de Assistência Social),
ALERT® Data Warehouse (módulos para gestão e tratamento de dados) (HSM, 2006c).
O módulo Manchester baseia-se no protocolo de Manchester e permite a triagem rápida de
prioridades de atendimento dos utentes. Através da selecção de uma condição, de um discriminador
e com o apoio de diagramas de fluxo, é obtida uma cor que representa o grau de prioridade no
atendimento dos utentes, sendo os mais urgentes e não os que chegaram há mais tempo, os que
receberão primeiro os cuidados médicos necessários.
O módulo ALERT® - Emergency Room Tracking assenta numa arquitectura modular e de
workflow, assegurando a interligação dos vários sectores dos Serviços de Urgência, permitindo o
registo e visualização contínua dos dados de natureza administrativa, clínica, meios
complementares de diagnóstico e terapêutica. Ao assegurar a interoperabilidade com outras
soluções de software existentes, possui um sistema de alertas que garante a capacidade de
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vigilância sobre os utentes. Permite ainda a existência de uma lista de tarefas a executar e a
eliminação do papel como suporte da informação clínica.
O módulo ALERT® - Observação ou OBS permite documentar, interligar e reutilizar toda a
informação relacionada com cada episódio de internamento em Salas de Observações de Serviços
de Urgência Hospitalares (incluindo Salas de Observações de Psiquiatria e Salas de Observações
Pediátricas), eliminado o papel como suporte da informação clínica.
O módulo ALERT® - Social permite ao assistente social registar a história, classificação e
diagnóstico social de utentes que necessitem da intervenção ou apoio do Serviço Social deste, ou de
outro hospital.
O módulo ALERT® Data Warehouse permite efectuar análises sobre variáveis clínicas e
financeiras relacionadas com o funcionamento dos serviços de urgência e de observações. As
ferramentas para a estatística, apoio à gestão e decisão, planeamento e investigação, estão todas
reunidas neste armazém de dados centralizado, que reúne dados de todos os subprodutos que
compõem a solução.
A solução ALERT® - ER no Serviço de Urgência Central (S.U.C.) do Hospital de Santa Maria
Em termos de síntese, o doente que chega à urgência dirige-se à recepção onde o administrativo
procede ao seu registo através do número único do doente no hospital e atribui-lhe um número de
episódio que o acompanhará até à alta. Este registo é feito na aplicação Gestão Hospitalar da CPC e
fica automaticamente disponível no programa ALERT® - ER. Seguidamente dirige-se ao balcão da
triagem de Manchester, onde o enfermeiro lhe atribui uma cor encaminhando-o para a área da
urgência respectiva. O auxiliar de acção médica sabe a todo o momento quais os doentes em espera
e há quanto tempo, quais os que tem de acompanhar e para onde e se tem de transportar algum
produto, nomeadamente sangue, tendo esta informação por doente, por cor e sala e faz o desvio dos
doentes na aplicação. Todos estes procedimentos são executados em ecrã táctil e a autenticação do
utilizador é feita por palavra-chave e dados biométricos (leitura do dedo). O utilizador è
identificado por fotografia e o doente, se o consentir, também. O médico também sabe que doentes
tem em espera, qual a sua prioridade e tem a possibilidade de construir um processo clínico com
história clínica, sinais vitais, exame físico, diagnóstico provável e final, terapêutica requisitada,
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medicação corrente, exames solicitados, resultados, destino do doente após a alta e pode
inclusivamente solicitar pareceres de colegas e visualizar as notas de enfermagem. Pode ainda
consultar o histórico hospitalar (alergias, episódios anteriores, grupo sanguíneo, doenças relevantes,
notas relevantes) (HSM, 2006e). O médico, quando clinicamente necessário, requisita as análises
para o laboratório da urgência via web, aparecendo esta requisição na sala de colheitas na aplicação
CLINIDATA XXI (interface entre as duas aplicações) que, por sua vez, após o registo de colheita
efectuada envia esta informação para o laboratório para os técnicos realizarem a análise. Os
resultados ficam disponíveis on-line. Os exames de RX também sofrem o mesmo processo,
havendo igualmente integração entre as aplicações (ALERT® - ER e RADIO). Após a
disponibilização de resultados o doente volta ao médico e este define o tipo de alta. Todo este
processo decorre em tempo real. No caso das análises requisitadas a outros laboratórios ainda não
existe integração do ALERT® - ER com as diferentes soluções utilizadas nesses laboratórios.
É de referir que os doentes Directos ou os doentes com prioridade vermelha são uma excepção a
este circuito, entrando directamente e sendo registados à posteriori.
Seguidamente será analisado detalhadamente o funcionamento do Serviço de Urgência Central
(S.U.C.) e do seu sistema de informação, tendo por base o circuito do doente (Parada, P, 2006).

Admissão de doentes:
a. O doente dirige-se ao administrativo a fim de abrir uma ficha;
b. É criado no CPC-Gestão Hospitalar um novo episódio;
c. O doente aguarda chamada para a triagem.
Há uma integração entre o programa Gestão Hospitalar e o Alert – ER.
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(ecrã do administrativo)

Triagem de Manchester:
Seguidamente é realizada a Triagem de Manchester. A identificação de doentes em espera
criada na admissão de doentes fica disponível nos computadores da sala de triagem, no
módulo Triagem de Manchester onde vai ficar registada a cor associada a cada doente (por
episódio). Os enfermeiros têm à disposição “fichas de urgência” em branco que são
identificadas com etiquetas do doente, impressas na sala de triagem, através da ficha em
computador, ficando a triagem registada nesta ficha. O doente e acompanhante são
identificados com uma etiqueta autocolante que colam no vestuário.
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(ecrã da triagem)

Destino do doente triado e atendimento:
O doente triado pode ter 3 tipos de destino para 5 prioridades de atendimento.
Vermelhos:
Os doentes com prioridade vermelha- Emergentes, são directamente conduzidos à Sala de
Reanimação, onde posteriormente são triados pelo enfermeiro ou médico triador. Os doentes
transportados pelo INEM ou outra entidade (doente Directo), vão para a área vermelha, salas de
reanimação, sendo triado à posteriori pelo triador, após informação da entrada do doente, dada pelo
enfermeiro da reanimação.
Laranjas:
Os doentes vão para o sector correspondente a esta prioridade, circulando pelo interior do S.U.C..
Azuis, Verdes e Amarelos:
Os doentes autónomos, triados com prioridades Azul ou Verde, saem através da Sala de Espera e
entram no corredor que dá acesso aos gabinetes de observação Amarelos, Verdes e Azuis,
aguardando na Sala de Espera de Doentes triados. Os doentes triados com prioridade Amarelo
dirigem-se aos gabinetes de observação circulando pelo interior do S.U.C., pela área das salas de
reanimação.
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Nos gabinetes laranja, amarelos, verdes e azuis, o doente: é observado, é requisitada terapêutica
(sendo orientado para as salas de tratamento), são pedidos MCDTs, aguarda na sala de MCDTs, é
reobservado pelo médico no mesmo sector e, no final, é-lhe atribuído um destino. Os médicos
chamam os doentes pela hora e de acordo com a prioridade atribuída, tentando sempre cumprir os
tempos máximos permitidos pelo protocolo de Manchester.
Sendo estes procedimentos a regra, existem contudo situações especiais na triagem e aspectos a
considerar quando o doente é visto por determinadas especialidades.

(ecrãs do médico)
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Exames de Imagem
No contexto da urgência, o doente poderá realizar vários tipos de exames de imagem: RX (S.U.C.);
ecografias, TACs, ressonâncias magnéticas, angiografias (Serviço de Imagiologia).
Os exames de imagem podem encontrar-se nos seguintes estados: requisitado, pendente, em
execução, concluído, com símbolos pictográficos associados a cada estado.
O pedido destes exames é sempre efectuado pelo médico, no programa ALERT® - ER. Os doentes
dirigem-se à sala de MCDTs sozinhos ou acompanhados por auxiliares em função das
necessidades; no caso das angiografias, o doente vai acompanhado por um auxiliar e, por vezes, por
um enfermeiro. Nas salas de RX o pedido aparece na aplicação RADIO (integração dos sistemas),
o mesmo sucedendo no Serviço de Imagiologia. A realização do exame é registada pelo técnico no
programa RADIO. Após a realização do exame, este é validado e os resultados disponibilizados.
O doente regressa à sala de MCDTs onde aguarda nova chamada.
Os resultados de exames de RX são disponibilizados via web; os exames realizados no Serviço de
Imagiologia são disponibilizados em película.

Análises Clínicas
Existem especificidades associadas aos diferentes laboratórios onde podem ser realizadas análises,
em contexto de urgência, nomeadamente no que concerne as requisições e envio de resultados online ou em suporte de papel, e na integração dos diferentes programas.
Laboratório de Urgência Central
Cerca de 90% das análises efectuadas em contexto de urgência são aqui realizadas.
As análises podem encontrar-se nos seguintes estados: requisitado, colhido, em transporte, em
execução, pendente e concluído, com símbolos pictográficos associados a cada estado.
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O pedido de análises é feito pelo médico, regra geral, via Intranet, no programa ALERT® - ER,
ficando o pedido disponível em tempo real na sala de colheitas no programa CLINIDATA XXI
(integração dos dois programas).
O doente é encaminhado para a sala de MCDTs onde aguarda pela chamada para a sala de
colheitas. Se tiverem as prioridades azul, verde ou amarelo vão sem acompanhamento, se tiverem
prioridade laranja vão acompanhados por um auxiliar. Os auxiliares acedem a esta informação no
programa ALERT® - ER e fazem o encaminhamento dos doentes. Existem especificidades para os
doentes que não se podem deslocar, sendo a colheita efectuada no local onde se encontram.
O técnico de análises procede à colheita do sangue e à impressão do código de barras identificativo
(nome do paciente; nº do tubo; nº do processo; nº de episódio; sala de proveniência; tipo de análise)
no programa CLINIDATA XXI.
O auxiliar transporta os tubos e, quando estes chegam ao laboratório a administrativa procede à
leitura dos códigos de barras para a integração do pedido no programa CLINIDATA XXI. Os
técnicos ou os médicos dão início à análise e posteriormente à sua validação, neste programa.
Após a efectuação das colheitas, os doentes aguardam na sala de MCDTs. A informação de que as
análises estão concluídas aparece nos computadores dos administrativos. O auxiliar ou o
enfermeiro voltam a fazer o encaminhamento do doente para o médico responsável.
Os resultados são disponibilizados via web.
Serviço de Sangue e restantes Laboratórios
Relativamente ao Serviço de Sangue e aos restantes laboratórios, ainda não existe integração entre
o ALERT® - ER as aplicações que suportam o funcionamento desses serviços, sendo os pedidos
introduzidos manualmente via teclado e em alguns casos via leitura de código de barras.
Os programas são:
•

Serviço de Sangue – SIBAS (pedido de tipagem e transfusão);

•

Laboratório de Bacteriologia – CLINIDATA XXI;
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•

Laboratório de Anatomia Patológica – ANAT_PATOLOGICA FOR UNIX AND
DIGITAL; CLINIDATA XXI

•

Laboratório de Virologia e Biopatologia Molecular – LABVIROL;

•

Laboratório de Química Clínica – CLINIDATA XXI;

•

Laboratório de Hematologia – CLINIDATA XXI.

Os resultados são disponibilizados: via web nos laboratórios de Bacteriologia, Química Clínica e
Hematologia; em suportes de papel no Serviço de Sangue e nos laboratórios de Anatomia
Patológica e de Virologia e Biopatologia Molecular.

Sala de Observações (SO) do S.U.C.
O doente pode ser internado em SO após avaliação do médico de urgência, que preenche o boletim
de internamento em SO. De seguida este impresso é entregue à administrativa do SO que faz o
registo no programa Gestão Hospitalar. O doente internado em SO, mantém o número do episódio
de urgência.

Requisição/ realização de electrocardiogramas (ECGs)
Para os doentes em ambulatório a requisição é feita na ficha de urgência do doente (no campo
específico) e este é orientado para a sala de cardiopneumologia, levando consigo a ficha. Nos
doentes em SO não há requisição, ficando o pedido registado no processo de internamento.
O ECG é realizado pelos técnicos que se encontram no S.U.C. 24h por dia. Nos doentes laranja e
nos internados em SO, é o técnico que se desloca.
O resultado é anexado à ficha de urgência ou ao processo de internamento.
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Alta
A alta médica pode ter vários destinos (consulta externa, internamento, outra instituição, domicílio)
e é dada no programa ALERT® - ER. Podem ainda ser dadas altas por abandono e contra parecer
do médico, entre outras. Neste último caso o doente assina a folha de urgência assumindo a
responsabilidade.
A alta administrativa é dada no programa Gestão Hospitalar, havendo uma integração deste com o
ALERT® - ER, pelo que os administrativos têm a informação da alta médica imediatamente
disponível.
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O Sistema Integrado de Saúde do Grupo Português de Saúde – uma
experiência do Grupo Portugal Telecom
Luís Franco
Soluções de Medicina
PT Prime
Portugal Telecom

O Grupo Portugal Telecom no Sector da Saúde
O Grupo PT tem vindo a consolidar uma estratégia para o Sector da Saúde que tem subjacente um forte
e decisivo empenhamento em contribuir activamente para o desenvolvimento e modernização do
sector da saúde. Esta estratégia passa por atingir a liderança de mercado no desenvolvimento,
implementação e gestão de soluções de e-saúde em Portugal.
Neste sentido, o Grupo PT criou o Gabinete de Desenvolvimento de Soluções de Medicina,
constituído por Consultores de Negócio especializados neste sector e que pretendem trazer para o
mercado uma nova abordagem aos Sistemas de Informação de saúde.
A utilização mais intensiva das tecnologias de informação é um dos elementos chave para a
melhoria do sistema de saúde Português. Foi com esta convicção que surgiu a aposta do Grupo PT
no desenvolvimento de uma oferta estruturada e coerente no domínio das Tecnologias de
Informação e Comunicação.
Apoiamos o desenvolvimento do Sector da Saúde, assegurando uma oferta estruturada e coerente
no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação e promovendo a venda respectiva, com
objectivo de assegurar a necessária modernização, integração e racionalização do sector e o
aumento da qualidade dos serviços prestados e da qualidade de vida da população.
Neste âmbito, o Grupo PT possui um conjunto de competências único em Portugal, nomeadamente
nas suas empresas PT Comunicações (comunicações fixas), TMN (comunicações móveis), PT
Sistemas de Informação (tecnologias de informação) e PT Inovação (Telemedicina) e PT
Conteúdos, todas elas líderes nos mercados respectivos e com uma longa e íntima relação com o
O Sistema Integrado de Saúde do Grupo Português de Saúde – uma experiência do Grupo Portugal Telecom
192

Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos…
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal
sector da Saúde, tendo estabelecido parcerias com várias empresas, lideres mundiais nas suas áreas
de actuação.
A oferta do Grupo PT para a área da Saúde enquadra-se num modelo de tecnologias de informação
e de comunicações (TIC) para unidades de saúde, agregando os vários elementos em sete áreas
funcionais:
•

Acesso do Utente (por exemplo, Cartão de Utente, Centro de Contactos, Portal);

•

Prestação de Cuidados de Saúde (Processo Clínico Electrónico, aplicações específicas das várias
especialidades clínicas, Telemedicina);

•

Recursos da Unidade de Saúde (ERP, gestão de escalas de Pessoal, etc.);

•

Gestão da Unidade de Saúde (Custeio, Planeamento e Controlo, Suporte à Decisão, etc.);

•

Integração das aplicações;

•

Aplicações gerais (Trabalho Colaborativo, Gestão Documental, Intranet, Gestão da Cadeia de
Abastecimento, etc.);

•

Infra-estrutura de TIC (Estações de Trabalho, Centro de Processamento de Dados, Rede de
Comunicações Internas, Rede de Comunicações Externas).
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Grupo Português de Saúde
O Grupo Português de Saúde (GPSaúde) é um operador integrado que actua no mercado nacional de
Saúde e que focaliza a sua actuação em 3 segmentos de actividade distintos, mas fortemente
relacionados:
•

Cuidados Hospitalares,

•

Cuidados Especializados & Diagnóstico e

•

Gestão de Redes & Serviços de Saúde.

•

Cuidados integrados e uma forte aposta na Medicina Preventiva são, a par da elevada qualidade e
personalização na prestação de cuidados, os factores diferenciadores do GPSaúde.

O Grupo Português de Saúde (GPSaúde) ‘nasceu’ em Julho de 2004, e resultou do reposicionamento e
reestruturação estratégica da empresa anteriormente denominada Gália (pertencente ao Grupo SLN Sociedade Lusa de Negócios).
Através de uma política selectiva de aquisições, o GPSaúde tem vindo a dar continuidade a uma política
ambiciosa de crescimento sustentado, bem como à definição e desenvolvimento de uma rede própria de
unidades de raiz.
O GPSaúde aposta também fortemente na constituição de Parcerias com o Estado, a nível da gestão de
unidades hospitalares, de unidades especializadas e de sub-redes de cuidados primários.
O Grupo Português de Saúde (GPSaúde) é um operador integrado, incidindo os seus objectivos
estratégicos sobre as vertentes basilares da sua actuação no mercado da prestação de cuidados de saúde:
•

Maximização da Rentabilidade,

•

Incremento significativo da Dimensão,

•

Reforço dos valores de Marca & Notoriedade,

•

Superação das Expectativas dos Clientes e

•

Desenvolvimento dos Recursos Humanos.
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O Grupo Português de Saúde (GPSaúde), enquanto holding, organiza-se em torno de 3 grandes áreas:
•

Unidades de Negócio;

•

Áreas Funcionais, de suporte às Unidades de Negócio;

•

Áreas de Staff, de suporte à Administração e às Unidades de Negócio.

Os Conselhos Clínico e de Enfermagem, áreas de staff nucleares do Grupo, dotam o GPSaúde de uma
estrutura técnica representativa da classe médica e enfermeira, respectivamente, constituindo o fórum
próprio de discussão dos temas mais relevantes.

Actualmente, a rede do Grupo Português de Saúde (GPSaúde) é a mais compreensiva dos operadores
privados de Saúde, tanto a nível geográfico, como, principalmente, a nível da tipologia de unidades
prestadoras de cuidados (hospitais, clínicas de ambulatório, unidades enfocadas em especialidades
médicas/médico-cirúrgicas e em meios complementares de terapêutica e diagnóstico, cartão de saúde e
plataformas de acidentes de trabalho e de medicina de trabalho).
A forte implantação nacional e a elevada abrangência das actividades desenvolvidas dotam o GPSaúde
de know-how e meios ímpares no panorama privado da Saúde em Portugal.
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As várias áreas funcionais têm como missão desenhar, desenvolver e implementar, em articulação com
as unidades prestadoras, um conjunto alargado de práticas e políticas transversais que potenciem a
inovação, a personalização, a eficiência e a qualidade dos cuidados e serviços prestados.
Qualidade e ambiente
O desenvolvimento de uma Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança transversal nas
diferentes Unidades de Saúde constitui uma prioridade e aposta do Grupo Português de Saúde
(GPSaúde).
Acreditamos que nos podemos diferenciar pela qualificação dos nossos profissionais e excelência dos
nossos serviços, pelo que uma Qualidade exigente é aquela que é ajustada para satisfazer os nossos
profissionais e clientes nas suas necessidades e expectativas numa perspectiva de melhoria contínua.
Neste âmbito, as actividades do Sistema de Gestão da Qualidade no GPSaúde abrangem a aplicação de
normas e orientações de diversos Modelos Internacionais, bem como, a garantia de cumprimento dos
requisitos legais e normativos aplicáveis ao sector da saúde. Neste sentido, o Hospital de Santa Maria foi
a primeira unidade hospitalar do país integralmente certificada pela Norma ISO 9001. Também na
Microcular e nas 4 unidades do IMI, unidades especializadas na área da Oftalmologia e Imagiologia
respectivamente, já foi finalizado com sucesso o processo de certificação.
O respeito pelo meio ambiente constitui ainda uma componente integrante da Política da Qualidade
global do Grupo. A Qualidade Ambiental é integrada na gestão das Unidades através da aplicação de
práticas ambientais específicas, em articulação com a Política Ambiental e em conformidade com os
objectivos e requisitos legais relativos ao controlo e minimização dos impactes ambientais.
A Qualidade em Segurança permite ainda desenvolver um plano de actuação transversal de prevenção e
controlo efectivo dos perigos e riscos clínicos e não clínicos associados aos serviços prestados pelas
nossas Unidades de Saúde.
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Unidades
O Grupo Português de Saúde é o único grupo privado de saúde com presença nacional, encontrando-se
as suas unidades espalhadas por vários pontos do País.
•

Hospital de Santa Maria

•

Unimed

•

British Hospital Campo de Ourique

•

British Hospital Lisbon XXI

•

Cedima

•

Centro Hospitalar São Francisco

•

Hospital St Louis

•

IMI – Imagens Médicas Integradas

•

Microcular

•

Clínica Unimed Cascais
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Implementação do Sistema de Informação de Cuidados de Saúde com o Grupo Português de
Saúde

O projecto de Implementação do Sistema de Informação de Cuidados de Saúde com que o Grupo
Português de Saúde pretende dotar as suas Unidades de Saúde, baseando-se nas soluções SAP Business
One da SAP e TrakCare da TrakHealth.
O dono do projecto é o Grupo Português de Saúde, sendo a sua gestão da responsabilidade da PT Prime e
a implementação da responsabilidade da PT Sistemas de Informação, recorrendo aos serviços da CDP-SI
para a componente relativa ao SAP Business One.
Solução proposta ao GPS
A presente proposta tem por objecto o fornecimento dos serviços de consultoria para um projecto de
implementação de uma solução global designada por Sistema de Informação de Cuidados de Saúde
(SICS), que possibilite uma Gestão da Produção de Cuidados de Saúde e uma Gestão Administrativa e
Financeira únicas e uniformes da Holding do Grupo e das oito Unidades de Saúde do Grupo Português
de Saúde: Centro Hospitalar São Francisco, Clínica Lótus de Cascais, British Hospital Lisbon XXI,
British Hospital Campo Ourique, Hospital St. Maria (Porto), Hospital St. Louis, Clínica Microcular e
Clínica Lótus de Braga.
O SICS será composto por dois sub-sistemas: Gestão de Produção de Cuidados de Saúde (GPCS) e
Gestão Administrativa e Financeira (ERP) O primeiro deles terá por base o produto TrakeCare, da
TrakHealth, sendo o segundo baseado no SAP Business One da SAP.
O GPCS terá por âmbito os seguintes módulos: Gestão de Doentes, Gestão Clínica, Gestão de Postos de
Colheitas, Gestão de Farmácia e Stocks, Facturação. O ERP englobará módulos de Contabilidade
Financeira, Vendas, Compras, Logística e Serviços, Imobilizado, Salários, Controlo e Relatórios.
A descrição detalhada das funcionalidades incluídas no âmbito do SICS é feita na descrição funcional
apresentada no capítulo seguinte.
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O projecto de implementação inclui as seguintes macro-actividades:
•

Desenvolvimentos e adaptações: Os desenvolvimento e adaptações a serem efectuados são única
e exclusivamente os que forem identificados no âmbito dos documentos de levantamento
aprovados.

•

Integração com MCDTs: só está contemplado o desenvolvimento de interfaces com
equipamentos de MCDTs, para a área de imagiologia, desde que os mesmos disponibilizem os
protocolos compatíveis com o sistema TrakCare.

•

Integração GPCS com ERP: está contemplado o desenvolvimento dos interfaces identificados
abaixo no capítulo Integração de Sistemas.

•

Migração de dados: será da responsabilidade do GPS a disponibilização dos dados a migrar dos
sistemas actuais de acordo com layout a definir na fase de levantamento. Os dados
disponibilizados terão que estar purificados e em formatos importáveis pelo TrakCare e SAP
Business One.

•

Realização de manuais: O manuais que estão no âmbito desta proposta são apenas os manuais de
formação sobre a utilização dos sistemas implementados.

•

Formação a utilizadores: No âmbito da proposta só será considerado a formação a key-users que
posteriormente farão a descentralização da formação pelas unidades de Saúde.

O plano do projecto é constituído por uma primeira fase de implementação da solução com roll-out em
duas Unidades de Saúde e na Holding do GPS, seguido de três novos rolls-outs de duas Unidades de
Saúde cada.
Sistema de Gestão de Produção de Cuidados de Saúde – TrakCare da TrakHealth
Considerado um dos sistemas integrados de gestão hospitalar mais completo e abrangente do mercado, o
TrakCare disponibiliza aos profissionais de saúde o suporte para tomada de decisões vitais em tempo
real.
O TrakCare toma parte nos últimos avanços nas tecnologias da informação, simplificando o dia a dia na
gestão de um hospital moderno. Proporciona à Direcção da unidade hospitalar a informação necessária
para o seu activo funcionamento.
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É concebido como um sistema centrado no doente. Em torno deste, inclui um conjunto de aplicações
integradas, envolvendo as diferentes áreas da unidade hospitalar, tornando realidade o conceito de
"hospital digital”.
Como elemento essencial do TrakCare aponta-se a História Clínica Electrónica (HCE). Esta suporta
informação clínica numa variedade de formatos (texto, som, imagens fixas e imagens de vídeo),
permitindo prescindir de formulários e fichas clínicas em formato impresso. Permite armazenar
digitalmente e partilhar os resultados dos exames clínicos de imagiologia ou laboratório. Para a
actividade diária dos profissionais de saúde, a HCE representa um avanço qualitativo e quantitativo no
que diz respeito à gestão da informação dos doentes.
O TrakCare fornece elementos de informação sobre cada um dos doentes e dos recursos disponíveis – os
profissionais de saúde e o equipamento existente. Os módulos constituem o enquadramento ideal para a
criação de uma base de dados completa e individualizada dos doentes.
A interface gráfica, na sua quase totalidade web, torna o TrakCare um sistema de fácil uso. O trabalho
com o rato, teclado ou mesmo monitor (os sensíveis nesse sentido) permite o tratamento da informação
através das ferramentas habituais do escritório.

Fig.1 – Acessibilidade do TrakCare
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O TrakCare enquanto ferramenta web, depende apenas do Browser, disponibilizando as suas
funcionalidades, on-line, num ambiente de secretária (desktop) e num ambiente móvel (Tablet PC).
A sua rapidez de processamento e versatilidade de plataforma complementam as vantagens, sendo
reflectidas num menor investimento e maior abrangência de soluções.
Ficheiro Mestre de Dados
A definição do TrakCare assenta no Ficheiro Mestre de Doentes (FMD). Este identifica de forma única
cada paciente. O FMD associa a cada paciente uma chave identificativa, que pode ser calculada por este,
ou associada exteriormente pelo utilizador.
Para o universo das 8 unidades de saúde do GPS, o FMD permite identificar objectivamente cada
paciente que acorra a qualquer uma das unidades, implementando desta forma o conceito de paciente
único – multi-hospital. A integração entre unidades será não só ao nível de uma mesma chave
identificativa, mas da totalidade da informação do paciente, tal que independentemente da unidade de
saúde à qual este se dirija, a sua informação estará ali automaticamente disponível.
No FMD, o paciente é identificado com a ajuda da chave identificativa, do nome, do sexo, da data de
nascimento, ou da idade, bem como de outros campos que complementam a sua descrição. A pesquisa de
paciente pode, de igual forma, ser realizada sob qualquer um destes mesmos conceitos.
O FMD implementa um importante conceito de confidencialidade dos dados, permitindo controlar o
acesso à informação mais sensível, ou permitindo classificar os pacientes que pretendam ver mais
reservada a sua ida ao serviço médico.
Gestão de Pacientes
•

Marcações

As marcações assentam num princípio de calendarização de actos médicos do paciente, definindo dias,
horas início, horas fim e duração para consultas, intervenções, exames de imagiologia e laboratório do
paciente.
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No TrakCare, à marcação do paciente é adicionada a componente de agendamento de recursos que
suportam a realização de consultas.
Nas marcações poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A definição de agendas disponíveis para marcação em consultas, intervenções ou exames;

o

A definição de serviços/actos médicos a serem realizados;

o

A marcação de pacientes nas agendas, o controlo na realização das marcações e dos
recursos envolvidos.

•

Admissão de Pacientes

A admissão de pacientes permite controlar a entrada de pacientes a internamento. Esta admissão, por um
tratamento excepcional ou permanente, está dependente da disponibilidade do internamento.
No TrakCare, a admissão de doentes pode ser concretizada desde os módulos de internamento, consultas
externas ou bloco operatório, e será sempre validada de acordo com as possibilidades de internamento
para a data. O médico que recomenda o internamento ao paciente para uma determinada enfermaria tem
a sua requisição validada pelo responsável da enfermaria, de acordo com as suas capacidades de resposta.
A este nível poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:

•

o

A realização de pedidos de internamento, de acordo com o perfil do utilizador;

o

A definição de estimativas de internamento facilitando a gestão de camas associadas;

o

O controlo de admissões a internamento;

o

A definição de altas temporárias e seguinte readmissão.

Internamento

As enfermarias dos hospitais gerem espaços disponíveis para internamento e assistência prestada ao
paciente durante o período que este ali se encontrar.
No TrakCare as enfermarias podem ser definidas num plano tal como estão representadas fisicamente no
hospital, facilitando a identificação com a realidade. A gestão em mapa gráfico, complementada com os
ícones associados a cada paciente, permite uma identificação rápida da globalidade da enfermaria, e da
natureza de cada paciente.
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O Internamento no TrakCare é ainda classificado por um conjunto de alertas disparados quando as
características no paciente não estão de acordo com as características do quarto.
Ao nível do internamento poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A gestão de camas – disponíveis e não disponíveis, tempos de internamento,
movimentação de pacientes;

o

A visualização em planta das camas das enfermarias e respectivos utentes. Para cada
utente a visualização dos consumos já efectuados, e demais informações, desde o dia do
internamento;

o

O registo de transferências de utentes de uma cama para outra, na mesma enfermaria ou
enfermarias diferentes;

o

A visualização dos dados identificativos do utente e resumo clínico;

o

O acesso rápido à visualização da evolução do estado do utente;

o

A listagem da medicação a administrar por grupo de utentes/ por utente/ hora/ turno de
trabalho (visualização e impressão em papel);

o

O controlo das visitas do paciente às outras áreas de tratamento;

o

O pedido de Exames Complementares de Diagnóstico, visualização da imagem
digitalizada e respectivo relatório;

o

A definição de objectivos/tratamentos;

o

A definição de Terapêutica Médica: prescrição medicamentosa, posologia, unidose, via de
administração;

•

o

A elaboração de Informação Clínica e Relatório de Alta;

o

A definição de orientações pós-alta de internamento.

Ambulatório

O ambulatório/hospital dia, constitui a área de consultas onde o paciente acorre para efectuar um
tratamento. As consultas de ambulatório são marcadas previamente e com alguma repetição no tempo.
A componente de ambulatório do TrakCare responde de forma standard a estes objectivos, adequando-se
a diferentes especialidades clínicas.
Ao nível do Ambulatório poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A marcação de consultas;
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•

o

O registo de sinais vitais, diagnósticos ou outros itens da HCE por enfermeiro ou médico;

o

A requisição de exames, internamentos ou procedimentos.

Bloco Operatório

O Bloco Operatório constitui, à semelhança das consultas externas, uma importante parte actividade do
GPS. O Bloco Operatório centra-se à volta da intervenção no doente: a definição da intervenção, a
marcação de consultas pré e pós-operatória, o internamento pré e pós-operatório, o agendamento de
recursos humanos e físicos. O bloco operatório no TrakCare responde a estes objectivos, permitindo
também o registo de informação sobre a realização da própria intervenção.
Poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A definição de agendas de funcionamento do bloco operatório, definição de serviço/actos
médicos a realizar;

o

O agendamento de intervenções, o seu cancelamento ou transferência;

o

A realização de pedidos de admissão a internamento, para suporte à intervenção;

o

O controlo do fluxo do doente – o pré-operatório, a anestesia, a intervenção;

o

Controlo dos recursos – físicos e humanos – envolvidos;

o

A requisição de exames, medicamentos, ou consultas de seguimento.

A gestão do bloco operatório será um ponto importante na avaliação global da actividade do médico,
garantida pela integração TrakCare e ERP-HR.
A Gestão Clínica
•

Processo Clínico

O Processo Clínico constitui o repositório de informação do paciente nas unidades de saúde,
completando aquela que foi a história do paciente até à actualidade. O processo clínico é habitualmente
caracterizado por ser uma pasta física em papel que classifica os episódios médicos do paciente, e que é
organizado por unidade de saúde, ou mesmo por especialidade e departamento. O Processo Clínico
representa repositório vivo, que a cada visita do paciente ao hospital, é acrescido mais um capítulo na sua
história clínica.
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A História Clínica Electrónica (HCE) definida no TrakCare renova e completa a estrutura apontada para
o Processo Clínico, centralizando numa só unidade toda a informação do paciente e promovendo o
conceito cliente único “multi-hospital”.
A HCE do TrakCare completa a informação registada no Ficheiro Mestre do Paciente (FMD),
caracterizando a informação clínica. À informação de identificação do paciente é acrescida a informação
sobre os actos médicos realizados, os seus resultados, os movimentos hospitalares ou o estado clínico
actual do paciente.
Os antecedentes pessoais, familiares ou sociais, os períodos de internamento hospitalar, os exames e
análises pedidas e realizadas, os resultados, os diagnósticos, os aspectos biométricos, as notas clínicas ou
as intervenções realizadas completam a história clínica do paciente. Estes aspectos constituem um
importante background que auxilia o profissional de saúde na tomada de decisão em seguintes episódios
do paciente.
A HCE conta ainda com a funcionalidade de alertar para as situações em que os resultados dos exames
ou os sinais vitais se apresentam fora da normalidade.
Na HCE, poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A visualização da HCE de acordo com o perfil do utilizador – nomeadamente medico,
enfermeiro e auxiliar – e de acordo com a localização do mesmo – consultas externas,
internamento, ambulatório ou bloco operatório;

o

A visualização de acordo com o paciente, considerando condições como o sexo;

o

O registo de observações, antecedentes, intervenções ou notas clínicas;

o

A visualização de requisições e resultados. Possibilidade de visualização de alguns em
formato gráfico;

o
•

A associação de documentos à HCE.

Prescrição Electrónica

A prescrição representa a recomendação do paciente para análises ou exames para o diagnóstico, a
receita de medicamentos ou internamento para tratamento. A sua realização num formato electrónico
permite eliminar o papel que habitualmente lhe é associado.
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No TrakCare a prescrição electrónica têm a sua definição associada a qualquer item de stock/farmácia,
ou serviço/acto médico que pode ser utilizado na assistência ao paciente, e que como tal este pode ser
facturado em função dele.
Também a prescrição electrónica no TrakCare apresenta a funcionalidade de alertas específicos sempre
que um item prescrito não se coaduna com uma alergia, o sexo, ou a idade do paciente.
Na componente de Prescrição Electrónica, poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A definição de itens de requisição;

o

A requisição de consultas, internamentos, exames, medicamentos;

o

A definição de perfis utilizadores com diferentes direitos de requisição;

o

A possibilidade de visualizar os elementos do paciente – sinais vitais, idade, sexo – no
momento da prescrição como forma de controlar a requisição a realizar;

o

A definição de regras/condições do paciente para a execução da requisição;

o

A definição de um conjunto de favoritos de requisições, realizadas mais frequentemente
pelo médico;

•

o

A definição de requisições repetidas, o cancelamento ou modificação de requisições;

o

A definição da localização de recebimento e execução das requisições;

o

A hipótese de facturação do doente em função de cada item prescrito;

o

O controlo de custos para o paciente no momento da prescrição.

Cuidados de Enfermagem

Os recursos de enfermagem habitualmente associados às unidades de internamento têm funções de
suporte às actividades destacadas pelos médicos. A eles estão atribuídas tarefas de medicação,
observações ou movimentação de pacientes. No TrakCare, os cuidados de enfermagem procuram
responder objectivamente a este tipo de actividades.
Na componente de Cuidados de Enfermagem, poderão ser disponibilizados as seguintes funcionalidades:
o

A definição de listas de tarefas de enfermagem por localização;

o

O controlo na execução das tarefas – administração de medicamentos, registro dos sinais
vitais, o registo de elementos identificados da HCE;

o

A execução de planos de saúde aplicados a pacientes específicos;

o

A movimentação de pacientes entre localizações.
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•

Consultas

As consultas (externas) constituem um ponto forte na actividade das unidades de saúde do GPS.
Profissionais e recursos nesta área representam um importante contributo para a totalidade dos resultados
do grupo. Garantir o seu eficiente funcionamento torna-se uma exigência.
O módulo de consultas externas do TrakCare responde da melhor forma aos princípios esperados para
esta área, permitindo a definição de horários, a calendarização de consultas, o controlo do fluxo de
pacientes e a impressão de cartas de convocatória ou relatórios.
A cada profissional médico com actividade nas consultas externas está associado o seu horário de
trabalho. De acordo com este, podem ser marcadas as consultas da sua especialidade, marcadas consultas
de seguimento ou posteriores, ou reprogramadas consultas anteriores. A modificação, o cancelamento ou
a transferência de consultas completam ainda a gestão de consultas.
No horário definido para o profissional, podem ainda ser apontados, e justificados, períodos de
indisponibilidade. Esta ausência poderá ser justificada por motivos de doença, formação ou férias.
O TrakCare permitirá ainda nesta situação, a transferência no tempo ou para outro profissional, das
consultas anteriormente marcadas para o profissional de saúde.
Na componente de Consultas (consultas externas) poderão ser disponibilizados as seguintes
funcionalidades:
o

A possibilidade de definição de agendas dos médicos, definição de períodos de
indisponibilidade, e a marcação de consultas;

o

O registo da execução das consultas, o seu cancelamento ou transferência;

o

A marcação de consultas individuais, em bloco, de seguimento;

o

O registo de sinais vitais, diagnósticos ou outros itens da HCE por enfermeiro ou médico;

o

A requisição de exames, internamentos ou procedimentos pelo profissional de saúde.

A gestão de consultas externas será um ponto importante na avaliação global da actividade do médico,
garantida pela integração TrakCare e ERP-RH.
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Gestão de Postos de Colheitas
A gestão de postos de colheitas visa controlar o recebimento de amostras – sangue, urina, fluidos,
tecidos, etc. – que são depois encaminhados para o laboratório.
Na componente de Gestão de Postos de Colheitas poderão ser disponibilizadas as seguintes
funcionalidades:
o

A marcação de consultas para recebimento;

o

O registo dos sinais vitais do paciente, ou outras observações;

o

O controlo do recebimento da amostra, classificação e registo para análise.

Gestão de Farmácia e Stock
A farmácia e stock representam pontos de abastecimento para os serviços/actos médicos realizados no
Hospital. De acordo com a execução de cada acto médico, são consumidos os produtos farmacêuticos ou
administrativos.
A farmácia no TrakCare permite controlar o trabalho aí desenvolvido de uma forma centralizada, por
farmácia da unidade de saúde, ou por cada departamento. Tal como muitas farmácias, permite ainda o
controlo da produção interna de medicamentos.
O stock no TrakCare permite controlar quantidades de stock máximo ou mínimo, seja num armazém
central, ou distribuído por unidades de saúde. Permite também a elaboração de notas de encomenda, e
controlo dos recebimentos.
Na Gestão de Farmácia e Stock poderão ser disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
o

Visualizar a prescrição médica;

o

Confirmação/aceitar a prescrição médica;

o

Packing dos medicamentos (dar saída do stock);

o

Colocar medicamentos no módulo de utente;

o

Dar saída dos medicamentos da Farmácia;

o

Efectuar o controlo de lote e validade;
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o

Controlar o fabrico de medicamentos – controlar matérias-primas, diminuir o seu stock e
incrementar o stock do produto final;

o

Encomendar produtos farmacêuticos, e registar a sua entrega.

A componente de farmácia proposta contempla alguns pontos de integração na gestão dos itens de
stock/farmácia com a solução ERP-MM.
•

Formulário Web de Stock

Existem dois cenários para criar um ponto único e web para efectuar as requisições de material clínico e
não clínico que pressupõe uma integração mais fina entre SAP e TrakCare.
Hipótese 1 – Disponibilizar as funcionalidades de Stock TrakCare em Web
O facto de a componente de stock ser a única no TrakCare que têm um funcionamento
cliente/servidor implica, primeiro, o desenvolvimento específico de (pelo menos) um formulário
deste modulo que disponibilize as funcionalidades em ambiente web. Este desenvolvimento a ser
implementado teria de ser avaliado e desenvolvido pela TrakHealth.
Segundo, a necessidade de efectuar todas as requisições no TrakCare implica a representação de
todos os produtos de stock nos dois sistemas TrakCare e SAP.

Fig.2 – Cenário de criação do formulário web sobre TrakCare
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Hipótese 2 – Efectuar as requisições via TrakCare em formulário SAP
Não obstante disto, a representação de todo o material de stock no SAP, com a replicação de
apenas do material clínico no TrakCare e com uma relação próxima do sincronismo no consumo
destes, permite centralizar os pedidos de requisição do material clínico e não clínico no SAP. De
igual modo, será também no SAP que o processo é gerido e encaminhado até os fornecedores.
Neste sentido, propomos para os utilizadores TrakCare, que na sua actividade, pretendam
realizar um pedido de requisição via formulário web, o possam efectuar no TrakCare, mas
directamente no SAP.

Fig.3 – Cenário centralizado em SAP, com um inferface do SAP disponibilizada no TrakCare.
Facturação
A facturação no TrakCare constitui um dos módulos mais completos e abrangentes. Prevendo as relações
entre paciente e pagadores (entidades seguradoras), a distinção de diferentes planos de comparticipação, e
a distinção de acordos para cada visita/acto/serviço médico realizado pelo paciente.
A facturação no TrakCare envolve os itens de prescrição electrónica, sendo na solução standard a
facturação realizada em função destes. No entanto, esta pode ser realizada por diagnostico, intervenção
ou episódio.
Ao nível da Facturação poderão ser disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
o

A associação de pacientes a entidades seguradoras e planos de comparticipação;

o

A facturação por consumos individuais – consultas, intervenções, exames;

o

A facturação global por internamento ou episódio;
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o

A facturação com níveis de comparticipação – consideração de acordos com entidades
seguradoras, e níveis de comparticipação em função de cada consumo individual;

o

A cobrança de depósitos directamente aos pacientes;

o

A emissão de recibo relativo aos procedimentos sobre os quais os pagam depósitos ou a
sua comparticipação;

o

A possibilidade de bloquear actos para pacientes ou entidades.

A componente de facturação proposta contempla uma forte integração com a componente ERP-FI:
integração de pagadores (entidades seguradoras), das facturas emitidas aos pagadores, e dos
recebimentos por parte dos pacientes.
Integração com os MCDT’s
O sistema de informação de radiologia é respondido de forma standard pelo TrakCare. O recebimento de
pedidos de exames, a aprovação dos pedidos, a execução, a produção de um relatório e a verificação do
resultado pelo médico constituem estados na execução dos exames que já são contemplados na solução
do TrakCare.
A integração do TrakCare com os MCDT’s é caracterizada pela associação do RIS com as imagens,
vídeos ou outros ficheiros DICOM. No sistema de informação de radiologia, os exames realizados são
completos com os respectivos documentos DICOM.
Ao nível de RIS e integração com MCDT’s poderão ser disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
o

A requisição de exames de imagiologia;

o

A marcação de consultas de imagiologia e agendamento de recursos;

o

A aceitação de pedidos, o controlo na realização das requisições, e verificação de
resultados;

o

A produção de relatórios dos resultados;

o

A associação dos documentos DICOM provenientes dos MCDT’s à requisição e aos seus
resultados;

o

A associação de outros tipos de documentos;

o

A visualização dos documentos associados no contexto da HCE do paciente.
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o

A visualização dos documentos DICOM, realização de apontamentos directamente na
imagem, e transformação da imagem.

O protocolo DICOM 3.0 tem evoluído no sentido de ir ao encontro das exigências crescentes dos
utilizadores e para incorporar novas características e tecnologias. A TrakHealth tem acompanhado a
evolução do protocolo DICOM. Esta evolução pode necessitar de alterações aos dispositivos que
executaram DICOM 3.0. Neste sentido, o GPS deve assegurar com todos os fornecedores que ligam
dispositivos ao sistema TrakCare a evolução futura do protocolo de DICOM. O não cumprimento pode
resultar na perda da funcionalidade e/ou ligação entre o sistema e os equipamentos.
O sistema da TrakHealth disponibiliza dois módulos ou blocos funcionais (MEDTRAK DICOM
SERVER e MEDTRAK DICOM Print) que propomos configurar para fazer a integração com
equipamentos que disponibilizem o protocolo DICOM 3.0 e desta forma permitir aos Médicos verem as
imagens guardadas no formato DICOM.
A solução de integração com os MCDT’s proposta é definida segundo a arquitectura DICOM seguinte.
Servidor e Storage DICOM centralizados no datacenter, com MCDT’s e TrakCare a guardarem e a
acederem ali às imagens de Radiologia. De acordo com a utilização da tecnologia na rede do GPS,
poderá avaliar-se mais tarde uma solução com a distribuição de Storage e Servidor DICOM para cada
Unidade de Saúde do GPS.

Fig.4 – Arquitectura DICOM
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O GPS será responsável pela configuração e manutenção dos equipamentos MCDT de forma a permitir a
correcta integração.
Relatórios e Indicadores
O sistema de informação do TrakCare já considera no seu modelo de dados os campos, as tabelas e as
rotinas de suporte necessárias para responder aos requisitos legais portugueses.
A PT propõe-se desenvolver os relatórios e a configurar as tabelas necessárias para responder aos
requisitos legais identificados.
Para relatórios e indicadores a estratégia passa por disponibilizar na fase de realização um recurso a 50%,
para formar um ou mais elementos envolvidos pelo GPS, e em conjunto identificarem e produzirem os
relatórios prioritários.
Solução ERP SAP Business One
Uma solução fácil de utilizar e de implementar para empresas que procuram uma solução simples, mas
não menos potente, que cubra as necessidades mais comuns, ao nível dos processos de negócio:

Contabilidade Financeira
Vendas
Compras
Logística e Serviços
Imobilizado
Salários
Controlo e Relatórios
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Filosofia do Produto

Add-ons
SAP

Add-ons de
Parceiros

Application Programming Interfaces

Fig.5 – O Sistema SAP Business One
o

ERP Integrado para pequenas empresas e filiais
o

o

o

2 –150 Users por empresa

Produtos prontos a utilizar ("Off-the-shelf")
o

Fáceis de personalizar

o

Fácil de utilizar e de implementar

o

Em funcionamento em poucos dias

Ampla gama e funcionalidades inovadoras e diferenciadoras:
o

Tecnologia embebida de Drag & Relate®

o

Alertas On-line para qualquer violação de regras de negócio

o

Sistema de CRM integrado

o

Cerca de 3000 clientes mundialmente

o

Localizado em 29 países

o

Produto em Português

o

51 Clientes em Portugal

o

Ambiente Windows, Base de dados SQL, Multi-moeda

o

Software integrado: Contab.Geral, Vendas, Compras, Bancos e Pagº, Inventários,
Contab.Analítica, CRM

o

Fácil Navegação com Tecnologia Drag & Relate®

o

Integração com mySAP
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Fig.6 – Exemplo de Interface do Utilizador

O SAP BO é uma solução simples mas poderosa que vai ao encontro das necessidades únicas das
Pequenas e Médias Empresas. Disponibiliza uma vasta gama de funções de negócio comuns, incluindo
contabilidade, elaboração de relatórios, logística e gestão de oportunidades de vendas, entre outras.
Disponibilizada num pacote de fácil utilização, esta solução preenche todas as necessidades actuais e
continuará a fazê-lo, acompanhando o crescimento do negócio do GPS.

Financeira
Logística
Gestão do
Relacionamento
com o Cliente
Informações de
Negócio
Tecnologia nos
Processos de
Negócio
Recursos
Humanos

Contab. Geral

Bancos e Pagamentos

Contab. de Custos
(*)

Vendas

Compras

Gestão de Armazéns

Produção

Gestão de Contactos

Gestão de
Oportunidades

Gestão do "Pipeline"

Gestão de Serviços

Relatórios Pré-definidos
Integração
com Outras
Aplicações

Ferramentas de Análise

Gestão de Extensões e
Alertas e de Personalizaç
"Workflow"
ões
Salários - WebRenWin

Migrações

Drag & Relate

Função de
Pesquisa

Mobilidade

Ferramentas
de Suporte

Dados de Empregado

(*) Centros de lucro

Fig.7 – Mapa Funcional do Sistema SAP BO
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Gestão Administrativa - Conjunto de ferramentas que possibilita uma rápida personalização e
configuração do sistema SAP Business One, definição de taxas de câmbio, configuração de autorizações
e de alertas, bem como acesso a informação a partir de software não-SAP.
Contabilidade Financeira - Gere todas as suas transacções financeiras, incluindo contabilidade geral,
manutenção de contas, entradas nos diários do razão, ajustes de moeda estrangeira, orçamentos e
previsões;
Venda e Distribuição - Fácil criação de cotações, introdução de encomendas de clientes, definição de
planos de entrega, actualização de stocks, gestão de todas as facturas e cobranças, notas de crédito de de
débito e gestão do tarifário;
Compras - Gestão de todas as suas actividades de compra, incluindo contratos, encomendas,
actualizações aos produtos em armazém, importações, gestão de devoluções e notas de crédito, e
pagamentos;
Parceiros de Negócio - Organização eficaz e monitorização de toda a informação sobre os seus clientes,
vendedores e revendedores, incluindo perfis, resumo de contactos, balanços contabilísticos e análise de
oportunidades de vendas;
Bancos e Pagamentos - Trata da gestão de todas as actividades de processamento financeiro, como
gestão de caixa, emissão de cheques, depósitos, pagamentos adiantados, pagamentos de cartão de crédito,
letras e reconciliação bancária;
Mapas Legais - Emissão dos mapas legais;
Gestão de Armazéns - Controla os níveis de inventário, gestão de bens, lista de preços, acordos
especiais de preços, transferência entre armazéns e movimentos de stocks;
Montagem Final - Definição de listas técnicas de material, criação de ordens de trabalho, verificação e
relatório sobre produtos e disponibilização de material para a montagem final (produção);
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Controlo - Rápida identificação e definição de centros de custo/resultados e regras de distribuição de
custos/proveitos, bem como criação de relatórios de resultados para cada centro;
Relatórios - Criação de poderosos relatórios para quase todos os aspectos da sua empresa, incluindo,
vendas, fluxos de caixa, resumo de contactos de clientes, diário do razão, stocks em armazéns,
documentos financeiros, determinação de preços, actividades de clientes, etc. Incluí ainda a produção de
mapas legais financeiros, como Balanço e Demonstração de Resultados, entre outros.

Parametrização
Critérios Pesquisa
Formulários

Client
Server

Queries

Data Interface

Integration
Toolkit

Campos definidos
pelo utilizador
SQL Field-Link
Excel

SDK

MS SQL
Server

Services

E-Mail
RDBMS

Backup

Word
Outlook
Flat Files
XML
API
ODBC

Fig.8 – Inputs e Outputs do Sistema SAP BO

Integração de Sistemas
No diagrama a seguir estão identificados os interfaces no âmbito do projecto.
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Fig.9 – Integração da solução TrakCare e SAP.BO

A integração entre as ferramentas TrakCare e SAP propõe-se realizar com o envolvimento da tecnologia
XML e Web Services.
A comunicação TrakCare e SAP realiza-se num modo batch, com a periodicidade identificada na fase de
implementação do projecto e de acordo com as necessidades de sincronização dos dados. Nas situações
ou processos críticos serão desenvolvidas interfaces que permitam integrar os dados de uma forma
síncrona, on-line.
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Factores Críticos de Sucesso e Riscos
Existem determinadas condicionantes que devem ser devidamente ponderadas, na medida em que o seu
incumprimento poderá ocasionar alterações que impliquem um novo planeamento do Projecto.
Factores Críticos de Sucesso

o

A nomeação pelo GPS do responsável global do projecto e dos interlocutores para os
diversos componentes em que a PT-SI está envolvida e a sua disponibilidade para a
participação no Projecto de acordo com os moldes definidos na presente proposta (ponto
Estrutura da Equipa)

o

A adjudicação independente e atempada dos componentes de infra-estrutura desta proposta
em função dos respectivos condicionalismos temporais

o

A não resposta atempada de cada Unidade de Saúde;

o

A indefinição dos responsáveis pela decisão no cliente;

o

A estabilidade das interfaces e a correcta manutenção da informação;

o

Constrangimentos funcionais e de infra-estrutura

o

Formação a um grande número de utilizadores – Ter as equipas bem dimensionadas para
que a formação ocorra sem problemas;

o

instalações e equipamento para a equipa do projecto.

Riscos
A PT-SI identificou algumas das situações, que consideramos de risco e que se nos poderão vir a deparar
no decorrer do projecto, bem como os Planos de Contingência associados.

IDENTIFICAÇÃO DO
RISCO

RESPONSÁVEL
PELA SUA
RESOLUÇÃO

PLANO DE
CONTINGÊNCIA A
APLICAR

CUSTO DA
PERSISTÊNCIA DO
RISCO

Identificação de
Requisitos insuficiente

Equipa de
Implementação do
projecto

Controlar o âmbito na
fase de levantamento
e desenho

Identificação de
novas
funcionalidades

Prazo de validação dos
documentos

Equipa de
Implementação do
projecto

Apresentar os
documentos nas
reuniões de controlo

Atraso nas fases
seguintes
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IDENTIFICAÇÃO DO
RISCO

RESPONSÁVEL
PELA SUA
RESOLUÇÃO

PLANO DE
CONTINGÊNCIA A
APLICAR

CUSTO DA
PERSISTÊNCIA DO
RISCO

Levantamento
insuficiente

Equipa de
Implementação do
projecto.

Deverá ser entregue
toda a informação
sobre o assunto,
incluindo toda a
informação pedida
pela equipa de análise
e que decorre de
observações no
“terreno”.

Alterações
constantes.
Esforço adicional
para implementar as
novas necessidades.

Dados para migração

Equipa de
Implementação do
projecto

Esforço adicional

Atraso no arranque
da Unidade de
Saúde

Estabilidade das
interfaces

Equipa de
Implementação do
projecto

Manutenção manual

Esforço adicional e
incoerência nos
dados

Benefícios
A implementação do sistema de SICS proposto permitirá ao GPS obter um conjunto de vantagens
funcionais, financeiras e de suporte ao negócio.
•

•

Funcionais
o

Acesso rápido, fiável, padronizado e legível aos dados Clínicos do Doente;

o

Partilha da informação entre os vários agentes da Saúde;

o

Gestão mais eficaz dos recursos hospitalares (Médicos, Salas, Equipamentos);

o

Só uma interface os utilizadores;

o

Melhores cuidados de Saúde para o Doente.

Financeiros
o

Poupança na prescrição médica de MCDT’s;

o

Gestão mais eficaz de outros recursos (stock de farmácia, facturação);

o

Maior detalhe nos proveitos ganhos;

o

Maior detalhe nos custos gastos;
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•

Suporte ao Negócio
o

Procedimentos padronizados;

o

Maior conforto para o crescimento;

o

Eliminação da redundância de informação;

o

Sistema mais abrangente;

o

Sistema mais económico;

o

Visão consolidada do negócio.
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eSaúde e eLearning - Algumas experiências e perspectivas em Portugal
António Augusto Fernandes
Administrador da DLC

1. Introdução
Na qualidade de professor da disciplina “e-Learning e Telemedicina” no Instituto de Ciências da
Saúde da Universidade Católica Portuguesa, tive o privilégio de observar de perto, como reagiam
ao tema “Tecnologias da Informação e Comunicação” umas largas dezenas de médicos de
diferentes gerações e especialidades, agora investidos, momentaneamente, no papel de estudantes
de um Mestrado de Educação Médica que, na sua essência, foge ao âmbito da medicina e entra no
da Pedagogia e da Tecnologia Educacional.
A minha primeira constatação, naquela amostra de 75 médicos, foi que o seu conhecimento, quiçá,
competências no uso da informática na óptica do utilizador, tirando obviamente algumas honrosas
excepções, era similar aos de outros grupos profissionais com quem já trabalhei, embora exista a
crença entre muitos especialistas de informática e, de certo modo, na opinião pública, que estes
técnicos de saúde possuem elevadas performances na área tecnológica, por terem no desempenho
das suas funções um contacto directo com os mais evoluídos meios de diagnóstico, quase sempre
suportados por computadores, como são, por exemplo, os equipamentos de Ecografia, Temografia
Axial Computorizada, PetScan, Endoscopia, RX, Angiografia, Angioplastia, Radioterapia,
Ecocardiografia, para só referir os mais conhecidos.
A Telemedicina, mesmo num País relativamente pequeno como o nosso, é não só essencial para a
comodidade dos doentes, como pode poupar milhões de euros anuais aos contribuintes, porém,
tarda em ser uma realidade do nosso dia-a-dia. Será que alguém sabe porquê? – Na minha opinião,
não se começou a sua implementação pela raiz do problema, ou seja, pela formação informática
dos médicos. O Estado e os Fundos Europeus, bem como a própria Portugal Telecom, fizeram um
investimento significativo (ver estudos da APDSI sobre e-Saúde de 2004/05), contudo, 10 anos
depois do início do projecto, resta um “punhado” de dignos resistentes que cabem todos na palma
de uma mão.
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Como muitos outros projectos, a Telemedicina tarda em acontecer no nosso País, embora saibamos
que pode ser a chave do sucesso de inúmeros Centros de Saúde e de Hospitais espalhados ao longo
do território nacional, principalmente, no interior mais profundo. Isto acontece, porque os
principais responsáveis não deram a este problema toda a atenção que o mesmo tem vindo a
merecer. A Ordem do Médicos, centro nevrálgico das decisões de umas das mais importantes
classes profissionais, tarda em fazer uma verdadeira integração nas TIC, o Ministério da Saúde
“patrão” maioritário desta área, fez uma tentativa em parceria com a Portugal Telecom entre 1997 e
2003 e, em Março deste ano, lançou outra experiência, cujo desenvolvimento está remetido para a
nomeação de uma nova comissão de peritos. As Faculdades de Medicina tardam em perceber que o
problema também é deles. A sociedade civil, em particular as empresas, sem o aval do Estado, não
podem entrar num sector que, directa ou indirectamente é quase exclusivamente público.
Já anteriormente afirmei que a raiz deste problema está na formação informática dos médicos, pois
os avultados investimentos realizados pelo Estado no período supra citado, foram dinheiro gasto
em equipamento e infra estruturas tecnológicas que se tornaram obsoletas, sem que delas fosse
tirada rentabilidade ou, sequer, existisse a amortização dos meios tecnológicos. Deste período
pouco resta, o que significa ser imprescindível começar tudo de novo, mas desta vez deverá ser
seguido um caminho que, passo a passo, conduza a uma implementação ajustada e progressiva, a
qual no curto prazo possa desenvolver a Telemedicina em Portugal.
Na minha opinião, a Comissão nomeada para estudar este problema deverá atacá-lo, desde já, em
três frentes: formação de todas as equipas médicas que irão trabalhar com os equipamentos
telemáticos nas ferramentas básicas do Office ou em produtos open source semelhantes, a qual
deverá ser seguida pelo treino nos equipamentos de medicina on-line e, em paralelo, devem ser
ministrados cursos a todos os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, de modo a que
estes atinjam o 1º nível do ECDL. Por último, no 1º ano de todos os cursos de medicina deverá ser
integrada uma nova disciplina que aborde em simultâneo a Telemedicina, o eLearning e a formação
avançada em ferramentas Microsoft, Linux ou similares.
Tenho plena consciência que esta minha proposta de trabalho é de difícil execução. Todos sabemos
que pôr de acordo os Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Ordem
dos Médicos e os respectivos Colégios das Especialidades, bem como a Direcção das diferentes
Faculdades de Medicina é quase procurar alcançar a quadratura do círculo, porém, se não tentamos
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esta via ou outros caminhos alternativos, será repetir o erro de um passado recente, pois todos
temos consciência que avançar com dinheiro e meios para os hospitais e centros de saúde não é, só
por si, a solução do problema. Também todos sabemos, pela experiência dos países que fizeram
grandes mudanças tecnológicas, como são os casos conhecidíssimos da Irlanda e da Finlândia, que
a formação foi o farol dos projectos que criaram novas competências ou novos comportamentos.
Por último, a classe médica tem especificidades próprias e, como tal, deve ser tratada. Elas radicam
no acesso ao curso de medicina, para o qual os candidatos durante cerca 3 anos, nada mais fazem
do que estudar as matérias específicas, de modo a atingirem classificações acima dos 17 valores.
Depois, são sujeitos a um curso de 6 anos (em mudança) e, em seguida, têm um internato médico
de 24 meses. Finalmente, acedem a uma especialização cuja duração vai de 3 a 6 anos, conforme a
área escolhida. A formação dos médicos ao ser longa e exigente, para além das múltiplas
solicitações da vida profissional, retira-lhes tempo para formações de tipo complementar. Assim, se
a formação informática não fizer parte do curriculum académico e se não for solicitado aos actuais
médicos um espírito de missão, de modo a adiram às Tecnologias da Informação e da
Comunicação, nunca mais haverá no nosso País uma verdadeira Telemedicina com consequenciais
sociais e financeiras graves para todos nós.

2. eLearning, uma “alavanca” essencial para o êxito do eSaúde

2.1 – A Formação Contínua e as Faculdades de Medicina
Se for possível pôr de acordo “quase” todas as entidades da área da saúde ou, no mínimo, isolar as
forças que bloqueiam a tomada de decisão, poderemos finalmente implementar em todo território
nacional o eSaúde e, com ele, a Telemedicina, para os quais o eLearning será a força aglutinadora.
Através dele, podemos formar milhares de médicos no indispensável 1º nível do ECDL, quer estes
estejam no consultório, no hospital, numa clínica ou em casa, utilizando pequenos momentos de
pausa da sua azáfama diária. O objectivo é que os profissionais de saúde percam o “medo” de
utilizar o computador e aprendam a ver nele um auxiliar do seu trabalho, que os ajuda a ganhar
tempo e a facilitar-lhes as tarefas.
Depois desta fase de generalização da informática básica à classe médica, muitos caminhos se
abrem, pois é possível fazer a formação contínua nas mais diversas especialidades, com enormes
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vantagens financeiras, embora devamos referir também, pela sua inegável importância, as que
resultam do processo pedagógico e as inerentes ao conforto, que advêm especialmente da anulação
das barreiras geográficas, mesmo num país pequeno, pois sabemos que os clínicos do interior do
País não têm as mesmas oportunidades que os médicos do litoral no acesso ao conhecimento e,
muito menos ainda, se fizermos a comparação destes com os que vivem nos grandes centros
urbanos. Em suma, aprender quando se quiser, onde se desejar, como for mais útil e ao seu próprio
ritmo, são variáveis que estão associadas ao êxito e à motivação, a que só metodologias como o
eLearning e o bLearning podem dar uma resposta eficaz.
A profissão de médico, pela enorme evolução a que está sujeita à escala mundial, em função da
constante investigação sobre as doenças e da sua terapêutica, deverá ser considerada uma área de
ponta, portanto, a exigir uma actualização diária. Porém, todos sabemos que, salvo honrosas
excepções, depois da formação ministrada nas Faculdades de Medicina, no internato médico e na
especialidade, os clínicos ficam entregues a si próprios e à formação financiada pelo Laboratórios
Farmacêuticos, pelo facto do Estado, só em parte, assumir esta tarefa. Obviamente, a Ordem dos
Médicos, as Sociedades Científicas e os Sindicatos, vão tendo um papel informativo tradicional,
quer com revistas e jornais ou, pontualmente, através da promoção de Seminários e Conferências.
Há também a imprensa escrita e os sites que têm um carácter mais informativo, mas mesmo aqui é
a Industria Farmacêutica a financiar a maior fatia.
Devem ser as próprias Faculdades de Medicina e, de certo modo, os Colégios de Especialidade a
mudar a sua forma de informar e de formar, pois é nestes locais que se centraliza o conhecimento e
que lhe é dado um cariz evolutivo, consubstanciado na pesquisa e na experimentação constantes.
Todavia, por mais estranho que pareça, estes homens de ciência de elevada craveira técnica,
continuam a usar na formação e no ensino as pedagogias do século passado e não se vislumbram
movimentos para alterar estas práticas ou modos de difusão do saber, nem sequer são claramente
visíveis alterações nos processos de ensinar.
Comecemos pelas Faculdades de Medicina e pela própria formação ministrada aos seus estudantes.
Logo aqui poderia haver Plataformas de e-Learning funcionando como instrumentos de apoio ao
estudo, não fora o fraco conhecimento na utilização dos meios informáticos, principalmente, por
parte dos professores. Seria possível e desejável que estes docentes colocassem nos suportes
tecnológicos conteúdos da sua própria produção, tanto nas aulas virtuais como nas bibliotecas e
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mediatecas on-line ou, mesmo, recorrendo ao que há de bom publicado na Internet, por exemplo,
em sites de prestigiados centros de investigação e de universidades distribuídas um pouco por todo
o mundo. Estes professores de medicina deviam ainda usar esta ferramenta informática para criar
Comunidades de Aprendizagem, onde poderia haver processos de hetero/auto-avaliação
permanentes e meios de comunicação/discussão assíncrona e síncrona, quer entre os estudantes ou
entre estes e os professores, podendo até ir mais longe, promovendo o intercâmbio com
investigadores de múltiplas proveniências.
Se os professores de todas as Faculdades de Medicina desenvolvessem este tipo de competências,
num futuro próximo estariam criadas as condições para haver formação em eLearning e bLearning
nestas escolas, já com autores/professores devidamente habilitados no uso destes meios, apoiados
por equipas multidisciplinares constituídas por pedagogos, web designers e programadores.
Obviamente, o professor, para além da função ensinar, apenas deveria assumir as de autor e de
investigador e nunca, como por vezes acontece, mesmo em prestigiadas universidades estrangeiras,
a do “homem dos 7 ofícios”, que produz conteúdos, coloca-os na Plataforma, sabe Flash,
Dreamweaver, Photoshop, Java e PHP e depois ainda acumula a tarefa de eProfessor. Esta prática é
um tremendo erro, pois o médico deve ser um especialista na sua área e nada mais, deixando para
os outros técnicos a concepção de Casos, de PBL (Problem Based Learning),etc. Dito de outro
modo, a transformação das matérias e a concepção dos diferentes meios didácticos, tanto podem ser
realizadas por uma equipa da escola, como elaboradas por equipas especializadas nestas
metodologias em regime de outsourcing, embora sob o controlo da equipa da faculdade.
Foi o que fizeram os Hospitais da Universidade de Coimbra, no Serviço de Medicina 2, ao
encomendarem à DLC – Distance Learning Consulting, um Curso de Dislipidémias, que tem como
alvo os Internos de Especialidade, mas irá ser utilizado também por Médicos de Medicina Geral e
Familiar e por alunos dos últimos anos de Medicina, bem como por outros finalistas de Biologia e
de Bioquímica. Este curso representa uma experiência pioneira da autoria do Dr. João Filipe
Cordeiro Porto, com supervisão técnica e científica do Prof. Doutor José Carvalho e Silva e ilustra
o processo, bem como a metodologia que considero mais eficaz para ser implementado o eLearning
nas unidades hospitalares e nas Faculdades de Medicina produzindo, deste modo, conteúdos que
possuem elevada qualidade técnica, pedagógica e multimédia.
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Como forma de ilustrar o que foi dito no parágrafo anterior e, assim, poder abrir o conhecimento do
leitor para novos horizontes, sugiro uma ida ao Google (versão portuguesa) usando as palavraschave: Cursos, eLearning, Medicina ou digitando neste Portal o “e” que aprende. Na primeira
pesquisa encontrará algumas notícias sobre promessas de cursos na área da saúde, mas na realidade
somente a DCL apresenta um rol de acções produzidas para Universidades, Hospitais, Institutos,
Sociedades Científicas e Laboratórios Farmacêuticos; aliás, não há aqui nenhuma novidade, pois
esta empresa foi pioneira na formação por eLearning no âmbito da medicina, ao ter criado em 2001
para Hospital dos SAMS o 1º Curso da Europa em Cardiologia, que teve como autores o Dr. Paulo
Pedro e a Dra. Berta Carôla. Na segunda pesquisa sugerida terá acesso a vários Case Study
publicados pela APDSI, onde a medicina está, mais uma vez, em destaque.
Como conclusão sobre as propostas de eLearning para as Faculdades de Medicina, direi que o eSaúde e a Telemedicina devem começar nestas instituições através do seu corpo docente, que deve
ser a fonte inspiradora de uma aprendizagem baseada em meios tecnológicos, onde a Internet deve
ser o elemento central. Quando o estudante se tornar médico, será alguém já cativado para as
vantagens da informática ao serviço da saúde, portanto, deve saber utilizar com mestria ferramentas
de uso comum como o Word, Excel, PowerPoint e Internet Explorer, para além de conhecer
rigorosamente o que é a medicina a distância e como deve ser usada nos grandes hospitais, em
plena articulação com as pequenas entidades hospitalares, clínicas e centros de saúde, de modo a
que os meios complementares de diagnóstico, quase sem excepção, sejam partilhados regularmente
por meios online entre estas unidades.
Perguntarão os mais cépticos: - Como será possível tal milagre nas Universidades, onde a política
do status quo funciona de forma tão sustentada, para além de se saber que a mudança de processos,
de metodologias e dos meios pedagógicos nem sempre é fácil?
É evidente que ninguém possui uma “varinha mágica” para que tudo aconteça por milagre; há,
portanto, um amplo trabalho a fazer, mas se não queremos ficar na cauda da Europa em mais um
sector, nós que até fomos pioneiros no eLearning na medicina, temos de começar já a trabalhar.
Para isso é importante que o Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano
Tecnológico, exerça a sua influência junto dos Ministros da Saúde e da Tecnologia e Ensino
Superior, através de um Plano de Trabalho objectivo, com metas concretas e exequíveis, para que a
Ordem dos Médicos e outras organizações da área da saúde possam ser solicitadas a opinar e, a
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partir da opinião recolhida seja elaborado um documento conjunto que contenha as várias
sensibilidades, bem como as múltiplas propostas e soluções. Terá de haver um líder forte, dedicado
exclusivamente a esta missão, que corporize este projecto e tenha a mestria, o saber negocial e os
conhecimentos suficientes de eLearning, eSaude e Telememedicina para ser capaz de unir um leque
tão vastos e diverso de interesses, como os que vão estar presentes neste complexo “tabuleiro de
xadrez”.
Parece uma missão impossível, esta que estou a sugerir ao responsável pelo Plano Tecnológico e ao
Governo, mas na minha opinião, se não queremos pagar o preço caro por Não-Fazer, temos de
apelar a organizações prestigiadas como a APDSI que, através dos seus estudos e recomendações,
ajude o Governo e os seus mais directos decisores nesta difícil e espinhosa missão, de modo a ser
possível levar à prática algo que é essencial para o nosso desenvolvimento comum.
É imperioso, direi até vital, que os dois ministérios envolvidos se coloquem de acordo sobre o
essencial. Recordo que o menos importante num projecto desta envergadura é o dinheiro, pois a
tónica do mesmo deve assentar nas pessoas que o corporizam e no seu líder. Os Ministérios da
Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Ordem dos Médicos e os Conselhos
Científicos das Faculdades de Medicina são instituições com uma complexa cadeia de decisão,
portanto, o líder deste projecto tem de ser um hábil negociador e estar investido pelo Governo dos
poderes necessários à mudança, pois só assim poderá convencer os principais “pesos pesados” para
que se iniciei este urgente mas, sem dúvida, difícil processo.

2.2 A eSaúde e a Formação dos Médicos
Se queremos que o eSaúde arranque de uma vez por todas, é imprescindível fazer o adequado
investimento na formação, contudo, para que o dinheiro não seja mal utilizado é necessário fazer
uma boa campanha de marketing junto da classe médica, mostrando a estes profissionais as
vantagens de usarem algum do seu tempo livre na aprendizagem de software de uso corrente.
Quanto à formação no eSaúde ela, em parte, ficará resolvida com a aquisição das competências do
1º Nível ECDL, o resto virá por acréscimo.
Para a implementação definitiva da Telemedicina é essencial aproveitar a experiência e o espólio
da Portugal Telecom, da Universidade de Coimbra, um dos poucos casos de sucesso que restam da
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1ª Fase, e algumas experiências bem sucedidas no Alentejo. Também o grupo de trabalho criado
recentemente (Março de 2007) pode ser uma mais valia importante, assim saiba tirar as devidas
ilações da primeira experiência, pois foi criado na dependência da Secretária de Estado Adjunta e
da Saúde e destina-se ao desenvolvimento da Telemedicina no Serviço Nacional de Saúde. Esta
equipa tem como objectivo central criar um modelo organizativo que possua metas claras quanto às
acções a implementar e o modo de ultrapassar eventuais constrangimentos técnicos, científicos e
legais.
Estudei a constituição do grupo de trabalho nomeado pelo Governo e parece-me muito bem
constituído, embora muito regionalizado, o que pode ter vantagem operacionais pela proximidade
dos seus membros, mas gerar anticorpos na fase de generalização dos resultados. Tenho também a
preocupante sensação; obviamente, é uma mera inferência, que mais uma vez se pensa apenas na
Telemedicina como um sistema isolado, sem atender aos sistemas que estão aos mesmo nível e,
ainda pior, sem reflectir sobre o processo a montante e a jusante. Mesmo assim é de louvar o passo
dado pelo Governo. O referido grupo de trabalho é constituído pelos:
•

Prof. Doutor António Serrano, Presidente do Conselho de Administração do Hospital do
Espírito Santo – Évora (Coordenador);

•

Dr. Eduardo Castela, Director de Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar
de Coimbra;

•

Dr. Fernando Gomes da Costa, Coordenador Regional da Telemedicina da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P.

•

Dr. José João Ferreira de Jesus Ricardo, Director do Centro de Saúde de Elvas;

•

Dr. Júlio Bilhota Xavier, Director de Serviço de Pediatria do Hospital de Santo André,
Leiria;

•

Dr. Luís Gonçalves, Coordenador Regional da Telemedicina da Administração Regional
de Saúde do Alentejo, I. P.

•

Dr. Manuel Carvalho, Director Clínico do Hospital do Espírito Santo - Évora;

•

Engenheiro Vítor Fialho, Vogal Executivo do Conselho de Administração do Hospital do
Espírito Santo - Évora.
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2.3 O eLearning como elemento estratégico do eSaúde e da Telemedicina
A história recente ilustra e demonstra que os casos de sucesso, principalmente, os que alcançaram a
excelência, têm entre si um denominador comum: a implementação do projecto foi sempre
precedida de um rigoroso Plano de Formação, onde há total consonância entre os objectivos e as
diferentes fases do seu desenvolvimento. Será lícito perguntar: - Porque falharam os principais
projectos de Telemedicina lançados entre 1997 e 2003 em diferentes pontos do País e nos mais
importantes centros hospitalares? - A minha resposta será: não obtiveram êxito, entre outras razões,
por não ter sido estudada a variável formação ou por esta ser considerada marginal, pois como é do
conhecimento dos especialistas, o processo formativo deveria ter envolvido todos os técnicos de
saúde, directa ou indirectamente ligados ao projecto.
Agora que até já existe uma comissão de peritos para estudar a Telemedicina, é bom que seja feita
a pergunta: - Será possível lançar este subsistema sem pensar no eSaúde como um todo? – Onde
radicam as causas do insucesso de um passado recente? – Do meu ponto de vista, o diagnóstico há
muito que está feito. Se tiverem dúvidas estudem o trabalho produzido pela APDSI em 2004/05 e
elas serão dissipadas. É um documento descritivo, que menciona as verbas gastas em cada unidade
seleccionada e apresenta pormenorizadamente cada uma das fases do projecto nos diferentes
hospitais. Vão constatar a total inexistência de uma rubrica chamada formação, particularmente, a
referente à utilização da informática na óptica do utilizador. É fácil concluir, desta ampla descrição,
onde estão os factos que deram origem ao insucesso. Ressalta dessas páginas que os médicos não
sabiam utilizar os meios informáticos e, mesmo numa óptica subjectiva, no campo das percepções,
nem sequer estavam motivados para a sua utilização ou para as vantagens que deles podiam tirar.
Os médicos, pelas razões já atrás descritas, são pessoas com um nível de ocupação elevadíssima,
portanto, só irão aderir ao tecnológico se isso lhes der vantagens e nelas virem um meio de
minimizarem a sua longa jornada diária. É preciso pensar que temos de oferecer soluções que
sejam úteis no consultório, no centro clínico ou no hospital; que lhes facilitem a vida quer no
acesso aos dados dos doentes, anamnese, meios complementares de diagnóstico, requisição de
análises e de medicamentos nos hospitais e clínicas, quiçá, ajuda eficaz ao próprio diagnóstico;
tudo isto num poderoso sigilo (aspectos éticos incluídos), onde só e somente o médico tenha
acesso aos elementos clínicos do seu doente. Todo o processo tem de ser garantido pelo sistema
com elevado rigor e deve ser feito um marketing interno a demonstrá-lo.
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Depois, há que pensar (eu tenho investigações realizadas com centenas de médicos que usaram a
Plataforma de eLearning NetForma) quais os dias da semana melhores, principalmente, quais as
horas ideais para estas jornadas suplementares de estudo a partir de casa, do consultório ou do
gabinete de trabalho, dentro de uma carga horária que seja razoável, direi, suportável, após um
esgotante dia de actividade clínica.
Em paralelo, devemos analisar de forma muito rigorosa qual natureza dos conteúdos a ministrar,
bem como, ajustar o Modelo Pedagógico e o design a estes alvos, para que se construa um produto
formativo apelativo e motivador que alcance o “centro da vontade” de alguém que, às vezes, está
no limite do cansaço, portanto, algo capaz de entusiasmar o potencial formando e que funcione
como um antídoto à fadiga ou, mesmo, que funcione como um relaxante. Para se alcançar este
ambicioso resultado é necessário correlacionar resultados, matérias e meios com a interactividade;
dito de outra maneira, utilizar os dados estatísticos da Plataforma, de modo a estudar como se
deverá extrapolar para o curso seguinte as conclusões que acreditamos serem geradoras de um
formato ideal, numa busca contínua que quer estabelecer relações de causa e efeito entre as
variáveis em análise, ou seja, entre um determinado tipo de curso e um destinatário feito à sua
imagem e semelhança Em suma, tudo isto é algo que exige muito estudo, experiência e, quiçá,
alguma arte.
Vencida esta barreira da motivação e das expectativas, há que analisar o formato mais adequado
para cada curso, tanto ao nível da sua duração como da própria partição dos conteúdos, bem como
do grau de desenvolvimento que os mesmos devem possuir, para que o instrumento de
aprendizagem seja eficaz. Concomitantemente, precisamos de estudar o design, os meios
multimédia e a interactividade, bem como as simulações, de modo a ajustarmos o Modelo
Pedagógico às especificidades de cada população alvo e, assim, podemos recorrer, por exemplo, ao
SAFEM-D (Sistema Aberto de Formação e Ensino Multimédia a Distância) devido ao seu enorme
êxito e eficácia. Por último, em consonância com os objectivos, com o grau de prática simulada,
com o trabalho em equipa on-line e com o processo de avaliação contínua, formativa e sumativa, é
essencial estudar a intervenção do tutor em cada fase do processo de aprendizagem, pois esta
última variável pode ser determinante no sucesso ou insucesso de um curso.

eSaúde e eLearning – Algumas experiências e perspectivas em Portugal
231

Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos…
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal
Muitas são as entidades que em Portugal podem e devem fazer cursos destinados directamente à
formação contínua dos médicos (Universidades, Hospitais, Institutos, Centros de Investigação,
Laboratórios Farmacêuticos, etc.) sabendo desde logo que esses produtos de aprendizagem, embora
tendo um destinatário preferencial podem, sem perder características, servir com eficácia para
outros alvos. É possível, a partir de um curso produzido, retirar-lhe partes que adicionadas a outros
conteúdos podem fazer novos cursos para outros destinatários, ou seja, o processo em módulos
permite estas combinações. Há, portanto, no eLearning e no bLearning uma enorme economia de
escala. Para se ter uma ideia destas múltiplas utilizações, vejamos o que fez a DLC, uma empresa
especializada nesta área. Ela produziu cursos para alvos muito claros, embora possuam os
necessários graus de liberdade para serem utilizados com outras populações, de que são exemplo:
•

Curso de Anatomia Funcional Vestibular, foi pensado para Otorrinolaringologistas com
pouca experiência no diagnóstico e terapêutica da Vertigem, contudo, está a ser utilizado
por Internos de Especialidade, por Médicos de Medicina Geral e Familiar interessados no
diagnóstico desta doença e, mesmo, por alunos do últimos anos de medicina em cadeiras
de opção;

•

O Curso de Imagiologia tem um grau de complexidade médio, sobre matérias como o RX,
TAC, Ecografia e Ressonância Magnética, pois destina-se a Médicos de Medicina Geral e
Familiar, porém, está a ser usado no 1º ano da Especialidade de Imagiologia e por
estudantes do 3º ano de Medicina, bem como no Curso Superior de Técnicos de
Imagiologia;

•

O Curso de Ecografia em Oftalmologia destina-se a formar Oftalmologistas na técnica da
ecografia, contudo, é um instrumento poderoso na formação dos Internos de
Especialidade, dado ser uma acção formativa eminentemente prática, recheada de
simulações;

•

O Curso de Dislipidémias, já citado neste artigo, tem como alvo os Internos de
Especialidade, mas é de enorme utilidade para Médicos de Medicina Geral e Familiar e
para alunos dos últimos anos de medicina, bem como para outros finalistas da áreas da
biologia e da bioquímica.
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Todos estes cursos, numa óptica modular, ainda podiam ser reaproveitados para dar lugar a muitos
outros de diferentes especialidades.
No caso da Telemedicina, o e-Learning é uma figura central em todo o processo, pois ajusta-se
completamente ao cenário de aprendizagem que deve ser criado, para além de ter uma dupla
vantagem: enquanto os médicos vão aprendendo o que é a medicina a distância, os seus
fundamentos, quais os princípios em que se apoia, bem como as técnicas e vantagens, ao utilizarem
uma plataforma tecnológica que dá suporte ao curso, vão aprendendo a usar os meios informáticos,
bem como a perder a inibição perante esta tipologia de equipamentos, tornando-se assim
especialistas na utilização de meios on-line, pois o curso é ministrado a distância tal como a
Telemedicina, em suma, é a única forma de aprender que se coaduna com o conteúdo da própria
aprendizagem, pois usa o mesmo suporte e meios.
O eLearning vai ao encontro, tal como a Telemedicina, dos horários alternados dos profissionais de
saúde, bem como da sua dispersão geográfica. Por exemplo, um médico do interior tem
necessidade de discutir um RX com o seu colega de um hospital central, pois a experiência deste é
enorme, uma vez que analisa diariamente dezenas de casos similares, ao contrário do colega que só
vê um caso daqueles de vez em quando. Pelas mesmas razões, o médico da grande cidade pode ir a
uma acção de formação no próprio hospital, onde estão mais 30 especialistas, ao invés, o seu
colega é o único especialista da sua cidade. Facilmente se compreende que só o eLearning lhe pode
levar a informação e a formação de qualidade que ele necessita, podendo até interagir com ela
como se ele próprio estivesse num curso no Hospital Central, embora possa estar a mais de 300
quilómetros de distância. Em suma, dir-se-á que o eSaúde e a Telemedicina são a outra face da
moeda que é o eLearning.
Poderíamos arranjar dezenas ou até centenas de argumentos que mostram que não pode haver
eSaúde e Telemedicina eficaz, sem que estas sejam acompanhadas de perto pelo eLearning ou
bLearning, contudo, vamos apenas referir mais uma prova que demonstra quão importante é a
formação on-line para a medicina a distância.
Para além de podermos formar toda a classe médica em aplicações informáticas na óptica do
utilizador, com enorme comodidade para os clínicos, bem como a custos significativamente
reduzidos para o Estado, ainda podemos fazer a formação do próprio equipamento de Telemedicina
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in loco. O médico, nesta fase, já sabe utilizar minimamente um computador, devido à formação em
eLearning (Nível 1 do ECDL), portanto, passo a passo vai agora poder aprender cada uma das
partes do novo equipamento, tendo o computador ao lado. Casos há, em que o próprio computador
serve para as duas coisas, apenas necessita de comutar o programa, com a comodidade de não sair
dali e de ter um formador 24/horas/7 dias por semana a apoia-lo, com custo muito reduzidos, pois
não há deslocações, nem ajudas de custos, nem alojamento, apenas se gasta o tempo necessário
para as aprendizagens e se amortiza o custo global do curso.
Nota importante. Embora seja do domínio do subjectivo, se colocamos um médico em formação
presencial sobre o uso corrente dos computadores, pode haver aqui algum desinteresse por este tipo
de aprendizagem elementar; embora todos saibamos que ela é essencial e indispensável. Este
técnico de saúde está habituado a desafios de nível intelectual muito mais elevados e pode sentir
algum desconforto por estar na sala de formação a aprender coisas tão básicas. Ao invés, no
eLearning, ele está em auto-formação, portanto, entregue a si próprio, não havendo aqui ninguém a
observar o seu mais que compreensível desconhecimento ou hipotéticos erros no uso do
equipamento. É mais um argumento importante a favor desta modalidade formativa.

3. O eLearning e o bLearning ao serviço da eSaúde
Voltando ao tema de que existem muitas entidades que podem financiar, produzir ou apoiar cursos
de eLearning e bLearning para médicos, enfermeiros e restantes técnicos de saúde, podemos olhar
para o interesse dos diferentes patrocinadores, ou seja, o que ganha cada um deles ao tornar-se
“parceiro” dos diferentes projectos que já emergiram e dos muitos que irão surgir no curtíssimo
prazo:
O Estado deve estar à cabeça dos que devem promover a formação contínua dos profissionais de
saúde. Só há cuidados de saúde de qualidade, se investirmos no processo de aprendizagem e
avaliação daqueles que têm como missão salvar vidas e dar ajuda terapêutica aos que estão doentes.
Não pode o Estado, e muito menos o Governo, através do Ministério da Saúde, demitir-se deste
papel central na defesa do cidadão e da saúde pública. Porém, todos temos consciência que em
tempo de “vacas magras” o dinheiro falta em muitos lados e, como acontece em todos os sectores,
quando há cortes financeiros eles são feitos, quase sempre e em primeiro lugar, na formação
(infelizmente, é tradicional na nossa cultura).
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Tenho plena consciência que vivemos dias difíceis de um ponto de vista financeiro, por isso, a arte
e o engenho está em ser capaz de fazer melhor com menos custos. É o que podemos alcançar com o
eLearning através do Modelo Pedagógico SAFEM-D, em uso em múltiplas empresas,
universidades e organizações de tipo muito diverso. Com ele podemos conseguir tudo aquilo que o
ensino a distância oferece: dispersão geográfica, horários desfasados e aprendizagem a diferentes
ritmos. Com este inovador e experimentado modelo é possível alcançar níveis de motivação há
pouco tempo tidos como impossíveis; aprendizagem em menos tempo do que nos meios
convencionais; hipótese de simular praticamente todas as realidades, de modo a que o formando
construa um algoritmo mental que só utilizará mais tarde profissionalmente; treino e aprendizagens
através da prática simulada que, em alguns casos, é igual à que ocorre no seu desempenho como
técnico de saúde; em conclusão, estamos perante um processo de ensino/aprendizagem com
enormes vantagens sobre os modelos tradicionais e com custo muito menores.
Os Laboratórios Farmacêuticos têm desempenhado um papel relevante e de total importância na
formação pós-graduada dos médicos, porém, é necessário esclarecer, que embora acredite na
importância social das empresas, quero declarar que não sou ingénuo ao ponto de considerar que
estas entidades têm aqui uma missão filantrópica. Poderia ser da minha parte elegante ou
conveniente fazer este tipo de afirmações, mas não seria de modo algum intelectualmente honesto.
Sem dúvida que estas entidades têm interesses comerciais ao apoiarem a classe médica, mas em
abono da verdade se diga, que tem sido a Industria Farmacêutica quem paga a factura cara da
formação continua dos clínicos, quer na realização de Seminários, Conferências ou Congressos no
nosso País, quer ainda nos realizados no estrangeiro.
Também no eLearning, os Laboratórios Farmacêuticos são pioneiros. Em Portugal, somente foram
acompanhados pelo Hospital dos SAMS (que é privado). O Estado ou o Governo, até hoje (nem
mesmo como o apoio de dinheiros europeus), não investiram um só cêntimo em qualquer curso de
eLearning na saúde. Quando estou a referir-me a eLearning, não quero dizer conteúdos avulso, do
tipo PowerPoint, Word, Excel e pdf copiados para um LMS (plataforma tecnológica), com um
qualquer tutor a utilizar esta ferramenta como um instrumento comunicacional, pois este modelo
tem baixos custos mas reduzidíssima eficácia. Estou sim a pensar em verdadeiros cursos
multimédia e interactivos, apoiados por Modelos Pedagógicos testados, motivadores e geradores de
aprendizagens, mesmo aplicados a populações com muito pouco tempo disponível, como é o caso
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dos médicos. Mais uma vez concluo, que só a Industria Farmacêutica o tem feito. Por exemplo, ao
apoiar várias Teses de Mestrado para a concepção de cursos em eLearning. Neste momento, várias
empresas do ramo farmacêutico estão a investir claramente neste importante segmento da
formação.
As Universidades são o centro do saber, mas não têm meios financeiros para investir no eLearning
e bLearning, nem mesmo na digitalização dos conteúdos para serem colocados em plataformas
tecnológicas. Aqui entramos também na quadratura do círculo, pois o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, que tem a sua tutela, não tem sido capaz de estimular a inovação
pedagógica nesta área, por sua vez, as Faculdades de Medicina, cujo comportamento já foi referido
anteriormente, não procuram outros caminhos para ensinar, argumentando que não têm os
necessários meios financeiros para este tipo de “aventuras”. Por vezes, surgem docentes cheios de
ideias e vontade de fazer coisas novas, mas a pesada máquina burocrática da escola encarrega-se de
matar o projecto à nascença.
As próprias Faculdades de Medicina pecam por falta de iniciativa, pois não se ligam às empresas,
mesmo quando estas lhes fazem propostas sérias e bem elaboradas, havendo aqui um amplo campo
de negócio a explorar e, deste modo, criarem uma importante fonte de receita para si próprias. O
espírito académico português, por comparação ao anglo-saxónico, não é empreendedor, mesmo
quando sabe que existe uma forte procura de conteúdos médicos no mercado. Os especialistas nas
várias áreas vão fazendo os seus papers e escrevendo livros como forma de alimentarem a sua
carreira académica, mas não investem o seu capital intelectual em projectos mais arrojados e muito
mais compensadores financeiramente, porque têm ainda uma visão muito tradicional do mundo
editorial. Obviamente, há honrosas excepções, senão não tínhamos ainda cursos de eLearning na
área da saúde, mas a maioria dos docentes dos cursos de medicina, ainda não chegou a este
patamar.
As Empresas são o reflexo das sociedades onde estão implantadas, mesmo que sejam muito
criativas e tenham o sentido do risco, deparam com mil e uma barreiras. A prova deste “estado da
arte” é que tenho demonstrado através de estudos sucessivos as enormes vantagens do eLearning,
tal como o fizeram outros investigadores, porém, tarda em haver em Portugal um mercado maduro
desta modalidade de formação.
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Nos cursos que ajudei a criar na Universidade Católica Portuguesa, está mais que demonstrado a
sua enorme eficiência pedagógica e mesmo financeira, com resultados que surpreendem quem os
estuda. Nos projectos também desenvolvidos por mim para as autarquias: Finanças e Contabilidade
para as Juntas de Freguesia, com o apoio da Universidade do Minho, ANAFRE e a Tecnoforma,
quase 4.000 formandos já fizeram este curso com elevado êxito. Nos projectos que criei para a
Banca, conseguimos o que até hoje ainda não tinha sido atingido com a formação em Portugal, um
ROI de 585% (Case Study – APDSI). No Instituto de Emprego e Formação Profissional, num
projecto da minha autoria, tutelado pela Universidade Católica Portuguesa, ficou demonstrado, já
em 2002, a superioridade do eLearning sobre o presencial, pois investigou-se em paralelo essas
duas realidade (Case Study - APDSI). Por último, num novo modelo de eLearning que eu próprio
criei para as empresas de seguros, em parceria com o INETESE, do qual está a decorrer um curso
piloto na Liberty Seguros com um êxito que ultrapassa, em muito, as expectativas desta seguradora.
Mesmo perante estes casos de sucesso, as empresas portuguesas não conseguem descolar da
mediania financeira para onde estão remetidas.
Na Área da Saúde as provas são mais que concludentes sobre a eficácia e vantagens do eLearning.
Já em 2001, quando a DLC - Distance Learning Consulting, em parceria com o Hospital dos
SAMS, criou o 1º Curso de Cardiologia da Europa nesta modalidade, os resultados foram
surpreendentes (Case Study - APDSI) quando comparados com os obtidos na formação presencial.
Depois, seguiu-se um novo projecto no Hospital de Santa Marta sob a orientação do Dr. Jorge
Quininha, onde os elevados scores voltaram a repetir-se, ou seja, 4 anos depois foi feita uma
replicação do mesmo curso noutro contexto, com novos tutores, contudo, os resultados foram ainda
superiores: 93% de média.
Dando agora mais um salto no tempo, de Julho a Outubro de 2007, tive oportunidade de estudar os
resultados de um curso transcontinental, da autoria da Dra. Helena Prior Filipe, oftalmologista do
Instituto Gama Pinto, também da responsabilidade da DLC, que foi ministrado a um vasto grupo de
médicos dos dois lado do Atlântico: Brasil e Portugal, apoiado por duas organizações científicas, as
Sociedades Portuguesa e Brasileira de Oftalmologia, tendo sido possível concluir que, embora a
formação médica nos dois países apresente algumas diferenças e a acção tenha decorrido em
simultâneo com ambos os grupos de especialistas, foi possível constatar, mais uma vez, que os
resultados da avaliação contínua e da final, estão muito acima da média e com ganhos da ordem
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dos 65% (aprendizagem efectiva), quando comparados com os scores obtidos na prova de entrada
no curso (Teste de Diagnóstico).

4. Conclusão
O eLearning e o bLearning não são uma promessa, tanto no geral como na área da saúde, mas sim
uma realidade testada, com elevadas potencialidades pedagógicas, principalmente se usarmos como
Modelo Pedagógico o SAFEM-D e a Plataforma de e-Learning NetForma. Como autor desta duas
“peças” da formação on-line é obvio que defendo a sua utilização, porém, só o faço porque tenho
inúmeros Case Study que ilustram a sua eficácia, os quais podem ser consultados no estudo sobre
eLearning da APDSI de 2003 a 2005, denominado: “e” que aprende, e em revistas da especialidade
onde foram publicados.
Nos dois últimos anos demos saltos qualitativos enormes. Melhorámos muito o Modelo
Multimédia, aperfeiçoámos os processos interactivos e demos novo folgo à Plataforma NetForma,
incorporando as sugestões dadas pelos utilizadores ao logo de 7 anos de experiência, com destaque
para a caracterização do perfil de aluno ou de formando, transformando esta Plataforma no único
LMS do mercado que avalia os Estilos de Aprendizagem, a Inteligência Emocional e as
Inteligências Múltiplas, destinadas a facilitarem o aprender a aprender do participante nos cursos e,
ao mesmo tempo, a dar ao tutor ferramentas que potenciem os seus desempenhos.
Criámos um Modelo Pedagógico com 3 vias baseado nos Estilos de Aprendizagem e na
Inteligência Emocional, com Aulas Virtuais Teóricas, Aulas Virtuais Práticas e um Sistema
Paralelo de Treino, que por sua vez, configuram e integram um modelo triangular que aproveita
toda experiência dos Behavioristas, em particular, a que resulta do Ensino Programado, do
Broadcast, da Rádio e do EAD, que denominámos por Tecnologias Distribuídas. Incorporámos
uma parte substancial das investigações dos Construtivistas, como as que resultam dos CBT, WBT
e CDIs e designámo-las como Tecnologias Interactivas. Por último, adoptámos também os estudos
dos Cognitivistas, como as Comunidades de Prática e de Aprendizagem, Fóruns, Virtual Classroom
e Videoconferências, por nós definidas como Tecnologias Colaborativas. Em suma, desenhámos
um modelo holístico e ecléctico que utiliza o melhor das diferentes escolas que estudaram e
estudam o processo de aprendizagem.
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Este modelo triangular vai ainda mais longe, ao construir um sistema de avaliação que, em paralelo
com a tutoria, regula o sistema de aprendizagem, usando-o como um quadro de controlo através
dos subsistemas: avaliação contínua, formativa e sumativa, tendo para isso sido criada uma base de
perguntas parametrizadas pedagogicamente (famílias de perguntas) e um gerador de provas, que dá
solidez ao processo e permite acompanhar todos os alunos/formandos através de uma tutoria que
alterna, entre a reactiva e a pró-activa.
Embora os nossos modelos pedagógicos e multimédia pareçam complexos e, de um ponto de vista
conceptual são, na prática tudo está programado e é realizado de forma automatizada pela
Plataforma NetForma. Isto significa que os diferentes utilizadores (alunos, formandos, professores,
formadores; autores, administradores, etc.) acedem a um produto tecnológico muito amigável, que
quase não exige aprendizagem, pois tudo é intuitivo e segue o esquema metodológico usado nos
produtos da Microsoft e Linux.
O que foi dito anteriormente explica, e de certo modo justifica, que um conjunto significativo de
Laboratórios Farmacêuticos tenha escolhido o SAFEM-D e a NetForma para iniciarem os seus
projectos de eLearning. A este propósito é interessante referir que a Solvay Farma usou em
Portugal estes sistemas na concepção de um Curso sobre a Vertigem. A sua congénere alemã,
Solvay Pharmaceuticals GHBH (sede), teve acesso ao referido curso e apresentou o mesmo a
vários especialistas de âmbito internacional, os quais analisaram os meios multimédia e a
interactividade e teceram rasgados elogios ao modo como este estava concebido, tendo tomado a
decisão de elaborar um novo curso, mais abrangente e com autores de vários países. Para ilustrar a
aceitação deste curso, podem ler o e-mail de um Prof. Catedrático da Universidade de Medicina de
Santiago de Compostela, dirigido ao médico português que liderou e lidera os cursos para a Solvay,
o Dr. Fernando Vaz Garcia.
“Buenos días, Fernando.
Como padre de la criatura, como tú dices, enhorabuena. La idea es estupenda y el desarrollo, además de exigir mucho
trabajo, es fantástico. Hace un par de años intentamos hacer algo similar en España, pero no salió adelante porque la
empresa que lo sustentaba se echó atrás. Me alegro de que vosotros sí hayáis podido.
Un abrazo
AS”

Termino este artigo afirmando com toda a convicção, nascida da experiência, que o eLearning,
mais até do que o sistema misto bLearning, é a resposta adequada à formação contínua dos
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médicos, enfermeiros e restantes técnicos de saúde, como o comprovam a diversidade dos seus
horários, a duração das suas jornadas de trabalho e uma vasta distribuição geográfica, onde o
interior fica a perder com o Litoral e este, com os quatro grandes centros urbanos: Lisboa,
Coimbra, Porto e Braga. Assim, sem qualquer tipo de dúvida, esta metodologia apoiada e suportada
pelos computadores e pela Internet, é a melhor solução para a formação do sector designado por
eSaúde.
Em breve, poderemos saber com muito maior exactidão o grau de conhecimento dos médicos
portugueses sobre as diferentes ferramentas informáticas, pois o Dr. Rui Fernandes, meu aluno de
Mestrado na Universidade Católica Portuguesa e também co-orientando, está a terminar um estudo
de enorme valia para o Sector da Saúde e, obviamente, para entidades como o Ministério da tutela,
a Ordem dos Médicos e os Laboratórios Farmacêuticos, com a designação de: “Identificação e
Caracterização de Potenciais e-Learners - Um contributo para a aplicação do e-Learning à
formação médica contínua”, tendo criado uma designação própria para a formação: EMC Educação Médica Contínua.
É um trabalho de enorme valor, de cujas conclusões poderemos extrair o “retrato” sobre a
utilização dos computadores pelos médicos. Esta pesquisa recorre a vários instrumentos de análise
qualitativa e quantitativa na linha de uma investigação que realizámos na Universidade Católica
Portuguesa (CEPCEP) para o INOFOR em 2002, liderada pelo Eng. Roberto Carneiro. Embora
centrado só na classe médica e nas suas diferentes especialidades, ao invés da pesquisa do INOFOR
(publicada em livro) que tinha um âmbito mais lato, vai mais longe do que o trabalho anterior, pois
analisa passo a passo o uso das ferramentas informáticas de utilização corrente, evoluindo depois as
aplicações usadas nos hospitais e clínicas no âmbito do eSaúde, terminando com o grau de interesse
e expectativas que esta classe profissional tem pelo eLearning e por outras modalidades de
aprendizagem por meios electrónicos. É, portanto, uma investigação cuja leitura se recomenda.
Como conclusão da conclusão, faço um desafio aos médicos, enfermeiros e restantes profissionais
de saúde que estejam a fazer teses de mestrado e de doutoramento, para realizem estudos sobre o
eLearning e bLearning, pois são temas de futuro e de enorme relevância para o conhecimento de
um sector que é vital para o nosso sucesso como País, principalmente, no âmbito da União
Europeia.
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