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In memoriam
Palmira Moura
Conheci a Palmira Moura em 1980, estava o INA a iniciar as suas actividades no Palácio do
Marquês de Pombal em Oeiras e tendo eu tinha sido convidado para implementar um programa
de formação na área das tecnologias de informação. A Palmira, que então trabalhava no
Instituto de Informática, foi-me recomendada pelo José Augusto Castro Correia para a função
de directora do Centro de Cálculo, uma estrutura interna de apoio técnico às áreas de formação
e aos sectores administrativos. Ficou no INA desde essa altura até ao seu falecimento em
Dezembro de 2003 com um hiato de cerca de 3 anos em que exerceu funções na NOVABASE e
no Instituto de Gestão Financeira e Informática da Saúde.
No INA, foi directora do Centro de Cálculo até 1996 e foi, posteriormente, até 2000, Directora
do Departamento de Sistemas e Tecnologias da Informação. O prestígio que o INA alcançou
enquanto espaço de formação, de informação e de debate na área das TIC muito se deve à
Palmira Moura. Tecnicamente competente, determinada e com capacidade de liderança, tinha
uma visão estratégica da importância das TIC enquanto instrumentos de mudança e de
modernização da Administração Pública. Estas qualidades reflectiram-se numa permanente
inovação dos programas a seu cargo e na capacidade de mobilizar nos mais diversos sectores as
competências necessárias à sua implementação.
Em determinada altura revelou cansaço relativamente às suas funções de organizadora de
formação e manifestou interesse em se dedicar a projectos e à investigação. Foi assim que
abandonou temporariamente o INA e que depois regressou como investigadora no Departamento
de Investigação e Desenvolvimento e como consultora em projectos de assistência técnica do
INA a outros serviços públicos. Também nesta função as suas qualidades se revelaram
inalteradas. Quando inesperadamente faleceu, em Dezembro de 2003, era patente o enorme
prazer que o seu trabalho lhe estava a proporcionar. A Eng.ª Palmira Moura deixa um vazio
impossível de preencher no INA e junto dos inúmeros amigos que aqui granjeou ao longo de
quase 25 anos.
Rui Afonso Lucas
INA
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In memoriam
Palmira Moura
Palmira Moura pertencia à geração dos últimos grandes funcionários públicos. Com o seu fulgor e
energia poderia, em devido tempo, ter feito uma brilhante carreira no sector privado. Seria
hoje uma notável gestora de empresa ou uma guru da informática. Quando teve acesso a um
lugar no privado era já tarde, toda a sua cultura era diferente e seria impossível adaptar-se.
Reconheceu-o depressa e sem trauma. Preferiu o regresso ao funcionalismo.
Debutou no Instituto de Informática do Ministério das Finanças, um viveiro de gente de
qualidade, adubado pelo espírito criativo de Fernandes Costa. Palmira gostava de ensinar e de
pregar também, no sentido de que todo o ensino é uma pregação a mentes racionais, por isso
mais difíceis de converter. No INA desenvolveu uma actividade muito importante, ajudando
Afonso Lucas a criar um programa de longa duração e paulatina abertura de mentes que facultou
as “basezinhas” a tantos programadores e analistas. Quando alguns espíritos apressados hoje
consideram obsoleta a formação do INA gostaria de que testassem a hipótese nula. Como
estaria a informática na administração pública sem essa formação e o espírito militante de
tantos que conseguiam sobreviver e fazer crescer o conhecimento num contexto de quase duas
décadas de imobilismo, só “cortado de onde em onde pelo bruxulear de algum convento”, sirva de
exemplo a reforma fiscal de 1989.
Palmira Moura era uma excelente avaliadora de sistemas de informação. Com finura e uma
notável poupança de escrita, que tanto contrastava com a variedade e riqueza da sua oralidade,
descreveu em poucas mas incisivas palavras os sistemas de informação de dois grandes hospitais
que o INA foi chamado a avaliar em 1998. Propedêutica suficiente para ser solicitada a
remediar o irremediável na Saúde. Sistemas fragmentados, centralismo e isolacionismo autistas,
dinheiro em excesso, tudo tinha contribuído para um dos maiores desastres da informática
pública em Portugal. Palmira chegou tarde, sem ministro com tempo e força para a ajudar a
resolver um problema muito maior que ela. Mas deixou amigos e bom conselho.
Palmira Moura, na sua álacre discrição, merece ser lembrada como exemplo de generosidade.
Poucos como ela interiorizaram até à carne o sentido do dever, mesclado do entusiasmo da
criação. Perdemo -la muito cedo, vamos recordá-la muitas vezes.
António Correia de Campos
Professor Catedrático da ENSP/UNL
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Prefácio
A presente compilação de textos sobre o tema e-Saúde resulta de diligências em tempo
iniciadas pela Engª Palmira Moura, nossa particular e estimada amiga.
O seu inesperado falecimento, há cerca de seis meses, impediu que desse continuidade ao
projecto, o qual, no entanto, a APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvi mento da
Sociedade da Informação, entendeu não dever interromper.
Estamos certos de que seria esse o desejo da Palmira, ficando pois o presente trabalho como
uma singela homenagem à sua memória.

Para melhor situarmos a presente edição, recordemos algumas linhas que a Eng. Palmira Moura
escreveu, em 12 de Dezembro de 2003, para, nessa altura, apresentar este estudo. Destinavamse a ser incluídas numa revista da especialidade, o que nunca chegou a acontecer:

“A área da SAÚDE envolve cada vez mais actores diferenciados e é neste contexto que
alguém com um percurso na área da Gestão da Informação e da Informática se propõe
escrever um artigo para a revista (...).

Começar por apresentar a minha experiência nesta área permite, desde logo, ajustar
expectativas a quem vai ler as linhas que se seguem. Assim, a minha primeira incursão na
área da saúde ocorre no trabalho “Avaliação dos hospitais Garcia da Orta e Amadora
Sintra realizado por uma equipa do INA - Instituto Nacional de Administração

em

1998”, sendo minha a tarefa de avaliar os sistemas de Informação e Comunicação dos
dois hospitais., como técnica da área da gestão da informação.

Esta foi uma experiência muito rica, não só por ter definido um modelo para a avaliação
dos sistemas de informação e comunicação num Hospital (Organização), como também
por ter iniciado o contacto com uma linguagem técnica muito específica (que continua em
desenvolvimento...) e levar a perceber quantas são as organizações que constituem uma
Organização chamada Hospital.

Mais tarde, fui vogal do IGIF, de Agosto de 2001 a Julho de 2002.
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É por este percurso que a APDSI1 me convida para co-coordenar (nota do Editor - a
coordenação era assumida em conjunto com o Eng. Vasconcelos da Cunha ) o evento,
subordinado ao tema “E-saúde: O que o sector da saúde em Portugal tem a ganhar com o
desenvolvimento dos SI”, realizado em Maio de 2003 na Fundação Calouste Gulbenkien,
em parceria com a ADT 2 .

Como resultante deste evento, criou-se um grupo para a dinamização de uma publicação
subordinado ao mesmo tema.

Esta publicação, a ser editada em breve (Janeiro de 2004) vai centrar-se em:
•

Constituir um contributo com interesse e mais valia para todas as comunidades
que fazem parte ou se relacionam com o sector da saúde em Portugal.

•

Consti tuir uma mensagem oportuna

sobre a aplicabilidade de soluções de

SI/TIC´s no sector da saúde em Portugal.
•

Dar relevo a um conjunto de boas práticas, reconhecidas no sector da saúde e na
respectiva aplicação de tecnologias de informação emergentes.

•

Ser de agradável leitura – simples na apresentação, rápido na produção e
assimilação e, ainda, expedito na distribuição. ..... “

Falhou-nos pois a sua presença mas não o seu desejo.
Em fins de Janeiro de 2004, o Senhor Professor Dias Coelho, como Presidente da APDSI
convidou-me para dar continuidade ao trabalho da Engª Palmira Moura. O desafio era cocoordenar a edição do estudo que estava em marcha e o qual eu tinha vindo já a acompanhar.
Assegurando-me de que o Eng. Vasconcelos da Cunha continuaria a fazer parte da equipa de
coordenação, agradeci

e aceitei o convite, com a responsabilidade e a emoção de poder

contribuir para a concretização das ideias que ambas tínhamos discutido tantas vezes.

E aqui estamos...

1

APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação.

2

ADT, Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

4

Agradecimentos
Estamos um pouco atrasados em relação à data de Janeiro de 2004, quando deveria ter sido
apresentado este Estudo.
Para já, o nosso grande obrigada e, simultaneamente, as nossas desculpas em relação à
insistência dos últimos momentos ...mas não podíamos ser diferentes dos outros grupos de
trabalho.
Fizemos o nosso trabalho de compilação e edição, mantendo o “artigo original” tal e qual o que
recebemos, excepto em alguns pequenos detalhes de normalização e inserção na organização
geral da publicação.
Estamos orgulhosos do conjunto global de contributos que constituem este documento. Os
assuntos tratados estão na ordem do dia e julgamos que conseguimos compilar um conjunto de
trabalhos e mensagens que, no mínimo, pensamos ir acelerar o conhecimento e a tomada de
consciência da sociedade civil em geral e, em particular, dos grupos académicos, empresariais e
de natureza social e política interessados na dimensão e multiplicidade de acções que temos pela
frente em Portugal na área do e-Saúde.

Este resultado só foi possível porque os elementos do grupo de trabalho (dos iniciais aos finais)
se esforçaram por ir ao encontro do compromisso assumido com a APDSI e a ADT. Sabemos
também que nem a todos foi possível fazer-nos chegar o seu contributo.
Temos, assim, contributos de vários grupos profissionais e de personalidades a quem
agradecemos a determinação em disponibilidade e esforço, que permitiu a concretização deste
estudo.
Agradecemos também a todos os amigos que nos ajudaram a organizar a apresentação do
mesmo.
De uma forma global, a APDSI e a ADT agradecem a todos os que contribuíram para este
momento.

A todos o meu OBRIGADA.
Maria Helena Monteiro
Responsável pela Edição
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Secção 1 – Desenvolver uma Sociedade de Informação no Sector da Saúde

10 Enquadramento
Nesta primeira secção encontra-se agrupado um conjunto de contributos relevantes destinados a
chamar a atenção para a amplitude, diversidade e complexidade dos temas abrangidos pelo termo
e-saúde. Temos aqui o resultado do estudo e de experiências pessoais, pistas para a resolução de
problemas e vias para o desenvolvimento de capacidades e competências neste domínio.

De entre as várias definições, mais ou menos latas do termo, optou-se por entender e-saúde como
“o conjunto de prestação de cuidados de saúde ou transacções de bens ou informação relacionados
com actividades de saúde que se executam utilizando meios electrónicos suportados por sistemas
de informação e redes de telecomunicações” (1).

Os diversos actores públicos e privados no domínio da Saúde vão cada vez mais interagindo e
relacionando-se com objectivos de bem estar para o cidadão e simultaneamente de eficiência e
redução de custos. Para tal, os meios electrónicos, nomeadamente a Internet, são os meios
privilegiados. Estão em marcha compromissos como o “eEurope2005: Uma sociedade da
informação para todos” (21-22 de Junho de 2002) e projectos do Plano de Acção para a Sociedade da
Informação (26 de Junho de 2003) onde está espelhada

a importância da utilização dos meios

electrónicos nos novos modelos de articulação dos diversos intervenientes deste Sistema – Sistema
de Saúde.

Assim nesta Secção encontramos:
•

um texto de reflexão sobre serviços de e-saúde, suas características e intervenientes; uma
avaliação do impacto destes e-serviços no desempenho do Sistema de Saúde e também
uma identificação e caracterização de possíveis ameaças, se não se tomarem em linha de
conta factores preponderantes para o sucesso da implementação desses e-serviços;

•

comentários e preocupações manifestadas por um conjunto alargado de individualidades
ligadas ao sector da saúde, sobre o Cartão de Utente;

•

uma reflexão sobre as diversas variáveis que devem estar presentes para se perceber e
avaliar o nível de complexidade acrescida em projectos de grande impacto (mudanças nos
modelos de funcionamento, nos sistemas e tecnologias de informação e nas tarefas a

10 Enquadramento
Maria Helena Monteiro, 2004
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desempenhar pelas pessoas) e daí, a importância de criar uma base de certeza onde se
configurará a abordagem de gestão mais adequada ao sucesso;
•

uma visita sobre as componentes de recursos materiais e equipamentos que devem ser
geridas com sistemas de informação apropriados nas unidades de saúde;

•

um conjunto de reflexões sobre a importância do desenvolvimento de competências nas
áreas de sistemas e tecnologias de informação e comunicações para o sucesso alargado de
uma política de e-saúde; o exemplo da certificação dada pela obtenção da ECDL ( European
Computer Driving Licence ) em diversos espaços europeus no domínio da saúde.

(1) Sara Carrasqueiro, 2002 – “e-health – Estratégias para Portugal” – Universidade Católica
Portuguesa – Faculdade Engenharia

10 Enquadramento
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11

O que o Sector da Saúde em Portugal tem a ganhar com a

Sociedade da Informação
O que é e -Saúde?
O conceito ‘e-saúde’ aparece no contexto da massificação do recurso às tecnologias de informação
e comunicação e da consequente modificação dos modelos de negócio dos diferentes sectores da
sociedade. Tratando-se de um conceito novo, é pertinente fazer um breve enquadramento por forma
a perceber as componentes abrangidas.

A expressão ‘Sociedade da Informação’ refere-se a um modo de desenvolvimento social e
económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão,
distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação
das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na actividade
económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas
práticas culturais. A sociedade da informação corresponde, por conseguinte, a uma sociedade cujo
funcionamento recorre crescentemente a redes digitais de informação.

3

Considerando ‘e-saúde’ a concretização da Sociedade da Informação no sector da saúde, pode-se
defini-la da seguinte forma:
e-saúde corresponde à prestação de cuidados de saúde ou à transacção de bens ou de
informação relacionados com actividades de saúde através de métodos electrónicos
suportados por sistemas de informação e redes de telecomunicações.
O conceito é vasto abrangendo serviços de conectividade, comunidades virtuais, disseminação de
conteúdos, comércio electrónico e novas formas de prestação de cuidados de saúde (incluindo
telemedicina).

Impacto no modelo de inter-relações da saúde e exemplos de serviços de e -saúde
As tecnologias da Sociedade da Informação, pelo seu potencial de promover as comunicações e o
acesso a sistemas por qualquer indivíduo, de qualquer parte do mundo a qualquer momento, podem
alterar radicalmente as indústrias fortemente dependentes de fluxos de informação entre vários
intervenientes, como é o caso da saúde, e é neste âmbito que reside o seu maior valor. Produzem
pois um forte impacto na dinâmica de inter-relações dos intervenientes no sector da saúde,
facilitando:

3

In “Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal”

11 O que o Sector da Saúde em Portugal tem a ganhar com a Sociedade da Informação
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•

o estabelecimento de novos e importantes canais com o consumidor, a disponibilização de
mais informação e o aumento de poder do consumidor informado;

•

o estabelecimento de comunicações mais fáceis entre as diversas entidades e o aumento
da coesão do sector;

•

a desburocratização e o aumento da velocidade das transacções entre os diversos
intervenientes na cadeia de valor e o aumento da eficiência dos processos produtivos;

•

a recolha, partilha e integração de informação proveniente de fontes dispersas e a
melhoria da tomada de decisões em saúde;

•

o desenvolvimento de novas práticas colaborativas de trabalho, formação e investigação,
mais flexíveis, contínuas e direccionadas às premências do dia a dia;

•

o desenvolvimento de novas formas de prestação de cuidados de saúde, mais rápidas,
mais eficazes, mais equitativas.

A Figura 1 exemplifica fluxos de informação associados a serviços de e-saúde que se podem
estabelecer entre os diferentes intervenientes do sector da saúde. A Tabela 1 apresenta uma
descrição sumária das várias trans acções e serviços.

REGULAÇÃO E SUPERVISÃO

FARMÁCIAS
Aquisição de
Produtos

CONHECIMENTO
E INDÚSTRIA
Comércio
Electrónico B2B

INDÚSTRIAS
Educação Médica
Continuada e Investigação

ASS.
PROFISSIONAIS
ASS. CIENTÍFICAS

Telecuidados Continuados

SAÚDE
PÚBLICA E
PROMOÇÃO
SAÚDE

Educação na Doença
Telecuidados Domiciliários
Relação Médico -Doente

PRESTADORES DE
CUIDADOS PRIMÁRIOS

Partilha Informação PCE
Transacções Clínicas Electrónicas
Telemedicina

PRESTADORES DE
CUIDADOS DIFERENCIADOS

Educação
Para a Saúde

Epidemiologia

ADMINISTRAÇÃO

CIDADÃO

Informações e
Serviços Administrativos

FINANCIAMENTO

Apoio ao Cidadão

PRESTAÇÃO
Transacções
Administrativas

3º SECTOR
ASS. DOENTES
SOCIEDADE

Actividades
Regulatórias

GOVERNO / MIN. SAÚDE

UNIVERSIDADES
Ensino Graduado

Figura 1 – Impacto dos serviços de e-saúde no modelo de inter-relações da Saúde
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Tabela 1 –Serviços e-saúde entre Intervenientes no Sector da Saúde
E-SAÚDE

INTERVENIENTES

DESCRIÇÃO

Apoio ao Cidadão

Regulação / Cidadão enquanto
pagador e utente

Informação sobre direitos do cidadão e sobre o
sistema de saúde (recursos alocados e resultados)
Listagem de entidades, serviços ou sites licenciados
ou acreditados
Participação activa do cidadão na governação
através de fóruns de debate e sondagens.

Entidades Financiadoras ou
Administradoras
/
Cidadão
enquanto utente de uma rede
prestadora gerida

Informação do plano de saúde, páginas amarelas da
rede de prestadores
Informação de cuidados consumidos e plafonds de
planos e funções administrativas (pedidos de cartão,
alterações administrativas)

Informações e
Administrativos

Serviços

Inquéritos de necessidades, inquéritos de satisfação
e reclamações
Educação em Saúde e BemEstar

Prestadores Saúde Pública ou
novos Prestadores / Cidadão

Contact centers, sites de promoção da saúde e
prevenção da doença, divulgação de campanhas de
saúde, gateways4 de informação

Educação
Doença

Prestadores Cuidados Saúde
Primários ou Diferenciados ou
novos Prestadores / Cidadão

Informação acerca doenças específicas
comportamentos e terapias adequados
Contact centers dirigidos e guia de sites

Relações Médico-Doente

Prestadores Cuidados Saúde
Primários ou Diferenciados /
Cidadão

Funções
administrativas
relacionadas
com
agendamento
Partilha de informação de saúde e seguimento de
protocolos clínicos (integração PCE5 e RSI6)
Páginas Web de prestadores e marketing pessoal
ou institucional

Telecuidados Domiciliários

Prestadores Cuidados Saúde ou
novos Prestadores / Cidadão

Novas formas de prestação de cuidados através de
teleconsulta ou telemonitorização
Aconselhamento médico, correio electrónico entre
médicos e doentes

Telecuidados Continuados

3º Sector ou Associações
Doentes / Cidadão

Estabelecimento de novas relações
comunidades de doentes e grupos de apoio

em

Saúde

ou

e

entre

Cuidados continuados

4
5
6
7

Aquisição de Produtos

Distribuição
Cidadão

&

Farmácias

/

Aquisição de medicamentos ou de outros produtos
de saúde e esclarecimentos acerca dos produtos

Partilha de Informação PCE,
Transacções
Clínicas
e
Telemedicina

Prestadores Cuidados Saúde /
Prestadores Cuidados Saúde
(promovido
pela
entidade
gestora da rede de prestação)

Partilha de informação dos pacientes (PCE5 e PCE
Virtual7)
Transacção de informação e serviços relacionados
com referenciações, requisições e prescrições
Teleserviços de 2ª opinião, telediagnóstico e
teleconsulta
Videoconferência entre profissionais para efeitos de
investigação e formação

Gateway de informação é um serviço de guia de navegação através do manancial de informação da Net
PCE –Processo Clínico Electrónico
RSI – Registo de Saúde Individual
PCE Virtual – integração descentralizada da informação dos PCE de diversas Instituições
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E-SAÚDE

INTERVENIENTES

DESCRIÇÃO

Epidemiologia

Saúde Pública / Prestadores

Publicação de informações e estatísticas oficiais
Recolha de dados para estatística e submissão
electrónica de declarações e notificações de
doenças ou outras situações

Orientação Profissional e
Educação
Médica
Continuada

Sociedades
Científicas
e
Associações de Profissionais /
Prestadores de Cuidados Saúde

Sites para profissionais com informação médica,
disponibilização de protocolos clínicos, serviços de
apoio profissional e bibliotecas
Investigação médica, cursos virtuais e publicações
electrónicas para Educação Médica Continuada

Ensino Superior e Educação
Médica Continuada

Universidades / Prestadores de
Cuidados Saúde

Ensino e formação suportados por meios
electrónicos que possibilitem fácil gestão e pesquisa
de informação curricular e bibliográfica
Realização de videoconferências entre a Faculdade
e os centros clínicos remotos
Cursos virtuais e publicações electrónicas para
Educação Médica Continuada

Investigação e Educação
Médica Continuada

Indústria / Prestadores
Cuidados Saúde

de

Novos métodos de investigação através de redes
colaborativas virtuais e de bases de dados centrais
de investigação
Participação em ensaios clínicos através de
submissões online
Marketing institucional e de produtos
Educação Médica Continuada

Comércio Electrónico B2B

Indústria / Prestadores
Cuidados Saúde

de

Aquisição de equipamentos,
materiais consumíveis

medicamentos

e

Integração da Cadeia Logística
Transacções Administrativas

Entidades Financiadoras ou
Administradoras / Prestadores
Cuidados de Saúde

Transacção de informação e serviços relacionados
com a elegibilidade, autorização, facturação e
pagamento de cuidados de saúde.
Disponibilização de protocolos de normalização de
processos

Actividades Regulatórias (e government)

Regulação / Indústria

Publicação de informações oficiais

Regulação / Prestadores

Submissão electrónica de pedidos de autorizações,
licenciamentos e notificações de incidentes
adversos

Métricas para os sistemas de saúde
Quando se pretende identificar ganhos que as tecnologias da Sociedade da Informação poderão
introduzir no sector da saúde é crucial definir vectores de avaliação dos Sistemas de Saúde. Os
ganhos poderão então ser analisados face ao impacto que induzem nesses vectores pré-defiidos.
8

Para este efeito podem ser consideradas as seguintes dimensões :

8

As dimensões consideradas foram inspiradas no modelo de análise de desempenho de sistemas de saúde da
Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo sido efectuadas algumas modificações consideradas mais
adequadas a este objectivo específico.
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q

q

q

Eficácia
•

Promover a saúde e prevenir a doença;

•

Curar, controlar ou minimizar os efeitos adversos da doença;

Resposta
•

Disponibilizar o acesso universal e equitativo;

•

Corresponder às expectativas dos cidadãos;

Eficiência
•

Promover a gestão racional dos recursos (escassos).

Oportunidades
Os serviços de e-saúde exemplificados têm potencial para produzir impactos positivos nos vectores
de avaliação do Sistema de Saúde. A Tabela 2 apresenta este potencial segundo uma escala
qualitativa.

Tabela 2 – Impacto dos serviços e-saúde no desempenho do Sistema de Saúde
SERVIÇO E-HEALTH

VANTAGEM CHAVE

EFICÁCIA

RESPOSTA

EFICIÊNCIA

Contact Centers e
Telecuidados

Permitem ao cidadão receber apoio perante
dúvidas, conhecer melhor o seu sistema de
saúde e utilizá-lo melhor

˜

˜

˜

Teleconsulta e
Telediagnóstico

Permite ao sistema aumentar a rentabilidade dos
seus recursos diferenciados e disponibilizar mais
prontamente melhores cuidados ao cidadão

˜

˜

˜

Partilha de Informação PCE e
Transacções Clínicas Online

Permitem aos profissionais obter mais informação
sobre o doente e agilizar os processos de
interface entre vários prestadores de uma rede de
prestação. Permite criar repositórios que sirvam
para apoio à decisão clínica e administrativa

˜

»

˜

Sites de Informação de Saúde
e Bem-Estar

Permitem ao cidadão saber mais acerca da sua
saúde, doenç a e comportamentos adequados
potenciando a melhoria da sua saúde e a redução
do consumo de cuidados de saúde presenciais

˜

˜

»

Aconselhamento Médico e
Correio Electrónico

Permitem ao cidadão uma maior interacção com
o seu médico e um melhor acompanhamento
entre consultas assim como o recurso a
aconselhamento médico de forma mais cómoda

˜

˜

»

Cuidados Domiciliários de
Teleconsulta

Permitem ao cidadão o recurso mais conveniente
a consultas, de sua casa (especialmente
importante para zonas de difícil acesso e para
pessoas com dificuldade em deslocar-se)

˜

˜

»

Cuidados Domiciliários de
Telemonitorização

Permitem
ao
cidadão
a
permanente
monitorização do seu estado clínico possibilitando
melhor diagnóstico e melhor resposta em casos
emergentes

˜

˜

™

Grupos de Apoio

Permitem ao doente crónico ou convalescente um
maior e mais conveniente acompanhamento
clínico (de sua casa) e um importante apoio
emocional

˜

˜

™
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SERVIÇO E-HEALTH

VANTAGEM CHAVE

EFICÁCIA

RESPOSTA

EFICIÊNCIA

Saúde Pública e Regulação

Permite agilizar os processos de notificação,
aumentar a qualidade dos seus registos e tornálos mais eficientes

»

»

»

Sites de Informação e
Serviços Administrativos e
Regulatórios

Permitem ao cidadão conhecer melhor o seu
sistema de saúde, utilizá-lo melhor e realizar
tarefas administrativas de forma mais cómoda,
tornando os processos administrativos mais
eficientes
Permitem fazer a avaliação dos serviços de
saúde, tornando-se mais participativo e
possibilitando o ajuste do sistema às suas
expectativas

™

˜

»

Transacções Administrativas
Online

Permitem tornar os processos administrativos
operacionais mais eficientes e criar repositórios
que sirvam para apoio à decisão administrativa

™

»

˜

Sites para Profissionais

Permitem aos profissionais manter a actualidade
e procurar informação sempre que necessário

»

™

»

Educação Médica Online

Permite aos profissionais uma melhor gestão da
informação e conhecimento, melhor reutilização e
maior actualização

»

™

»

Aquisição de Produtos Online

Permite tornar mais cómodo o processo de
aquisição e reduzir alguns custos associados à
distribuição

™

»

»

Investigação Científica sobre
a Internet

Permite aos profissionais maior partilha de
informação e colaboração em processos de
investigação

»

™

»

Páginas Web de Prestadores

Permitem aos profissionais implementar um canal
de marketing e comunicação com os doentes

™

»

™

Comércio Electrónico B2B

Permite aumentar a eficiência dos processos
logísticos e reduzir custos

™

™

˜

Legenda:

˜ impacto directo e significativo
» impacto indirecto ou pouco significativo
™ não interfere de forma directa ou significativa

Ameaças
De referir ainda que existe um conjunto de factores preponderantes para a implementação com
sucesso dos serviços de e-saúde. A sua não garantia constitui barreiras ao desenvolvimento da esaúde e ameaças aos objectivos do Sistema de Saúde. Exemplos destas ameaças apresentam-se
na Tabela 3.
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Tabela 3 – Ameaças que e-saúde pode representar para o Sistema de Saúde
AMEAÇA

PROBLEMA CHAVE

EFICÁCIA

RESPOSTA

EFICIÊNCIA

Infoexclusão

A dificuldade de acesso e utilização das
tecnologias de informação por uma parte da
população causa desigualdades no acesso aos
serviços de informação de saúde, telecuidados
domiciliários e grupos de apoio, comprometendo
a sua eficácia e reduzindo o efeito da economia
de consumo de cuidados de saúde

˜

˜

»

Quebra de Segurança

A ausência de políticas e medidas de segurança
adequadas pode implicar: a quebra de
confidencialidade com o consequente abandono
dos utilizadores; a alteração ou perda dos dados
com possível prejuízo para a saúde dos utentes;
a indisponibilidade do serviço com consequente
prejuízo para a saúde dos utentes e custos
adicionais

˜

˜

»

Fraca Qualidade

A fraca qualidade de informação de saúde online
pode comprometer o estado de saúde dos
consumidores e, consequentemente, acarretar
mais custos ao sistema.
A implementação de serviços de e-saúde de fraca
qualidade e pouca integração no ambiente de
trabalho dos profissionais causa a sua não
adesão, resultando em ineficiências dos
processos e desperdício de investimento
financeiro

˜

»

»

Relação Médico-Doente

A introdução dos serviços de e-saúde altera a
dinâmica do relacionamento entre médicos e
doentes. Se não houver adaptação de ambas as
partes pode causar no consumidor insatisfação
dos serviços consumidos ou reduzir a eficiência
do sistema

™

˜

»

Fraca Gestão da
Mudança

A fraca gestão da mudança, da re-oganização do
sistema, da definição de novos processos de
trabalho e da integração dos vários sistemas de
informação em uso tem impactos negativos na
adesão dos profissionais ao serviço, na sua
eficiência.

»

™

˜

Ausência de
Enquadramento Legal,
Regulatório e Normativo

A ausência de enquadramento torna quase
impossível a implementação e exploração de
alguns serviços de e-saúde de forma plena e
alargada

»

»

»

Financiamento das
Iniciativas de e-saude

A implementação de modelos de negócio
inadequados causa desperdício de investimento
financeiro

™

™

˜

Legenda:

˜ impacto directo e significativo
» impacto indirecto ou pouco significativo
™ não interfere de forma directa ou significativa
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ANEXO – Glossário e Acrónimos

Aconselhamento

Médico

Online

–

serviço

de

e-health

assíncrono

que

consiste

no

aconselhamento personalizado de um médico a um cidadão através da Internet ou por correio
electrónico mediante pagamento.
ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) – tecnologia DSL que suporta uma taxa de
transmissão de 1.5 a 9 Mbps em recepção (downstream) e de 640 kbps em emissão (upstream).
ADT (Admission, Discharge and Transfer) – sistemas de informação hospitalar de gestão
administrativa da admissão, transferência e alta dos pacientes.
ASP (Application Service Provider) – empresa que disponibiliza aplicações informáticas em
modelos de gestão inspirados nos modelos de outsourcing e renting e que permite às empresas
suas clientes utilizar as aplicações mediante um acesso Internet em troca de uma renda.
Atraso – tempo necessário para transmitir a informação entre dois extremos de uma rede.
Autoridades de Certificação – entidades que validam a autenticação de utilizadores de uma rede
através de certificados digitais que identificam univocamente os utilizadores da rede baseados
em sistemas de chaves públicas e privadas.
ARS – Administração Regional de Saúde.
ATM (Asynchronous Transfer Mode) - protocolo de integração de voz, dados, imagens e vídeo
que permite ajustar a largura de banda alocada à necessidade do serviço através de comutação
dinâmica dos sinais.
Autenticação – processo através do qual um utilizador ou um sistema comprova a sua identidade
de forma inequívoca.
Backbone – troço de rede de elevado débito e concentrador de tráfego que interliga os nós
principais geograficamente dispersos.
Bluetooth – protocolo que disponibiliza comunicação wireless de curta distância (num raio de 10 m)
até 721 Kbps (10 Mbps no futuro) utilizando o espectro não licenciado de 2.4 GHz ideal para a
interligação de diversos dispositivos electrónicos móveis pessoais.
B2B (Business-to-Business) – transacção sobre a Internet de bens, serviços ou informação entre
empresas.
B2C (Business-to-Consumer) – transacção sobre a Internet de bens, serviços ou informação das
empresas para os consumidores finais. Também conhecida como a parte do comércio
electrónico que implementa uma rede de retalho.
Cable Modem – dispositivo utilizado para estabelecer uma ligação à Internet ou a outra rede de
computadores através da rede de televião por cabo.
Call Center – serviço de atendimento telefónico a utentes ou clientes.
CEN – Comité Europeu de Normalização.
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Chats – serviços que permitem a troca de mensagens (texto ou voz) em tempo real.
CNPD – Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Comércio Electrónico (e-Commerce) – realização de negócios através da Internet.
Comunicação de Dados – geração, troca e processamento de informação digital, incluíndo texto,
imagem ou voz.
Comunidades Virtuais – grupos de pessoas em contacto através dos meios electrónicos
disponibilizados pela Internet síncronos (por exemplo videoconferência ou chats) ou assíncronos
(por exemplo correio electrónico ou grupos de discussão).
Comutação de Pacotes – técnica de comunicação de dados que consiste em partir a mensagem
em blocos de dimensão fixa que viajam na rede de forma independente.
Confidencialidade – capacidade da rede ou serviço de impedir o acesso a informação por parte de
pessoas não autorizadas.
Contact Center – serviço de atendimento a utentes ou clientes que reúne os canais telefónico e
Internet, complementando-se mutuamente.
Correio electrónico (e-mail) – serviço que permite a troca de mensagens de texto de forma
assíncrona entre indivíduos ligados a uma rede de comunicação de dados, nomeadamente a
Internet.
CRM (Customer Relationship Management) – termo utilizado na indústria de TI que identifica o
conjunto de metodologias, software e canais de comunicação que possibilitam a uma empresa
gerir o relacionamento com o cliente de forma organizada.
Cuidados Domiciliários Online – cuidados de saúde entregues na casa dos utentes através de
ligações

Internet,

nomeadamente

teleconsultas,

telemonitorização,

self-care

e

outros

telecuidados.
Dados - conjunto de factos representativos de estados ou eventos. Quando analisados e
organizados transformam-se em informação.
Disponibilidade – capacidade da rede/serviço se manter continuamente em operação.
DNS (Domain Name System ) – protocolo que permite mapear o endereço físico de um servi dor
Web no seu endereço alfabético ou URL.
Downloading – descarregar ficheiros da Internet para o computador.
DSL (Digital Subscriber Line) – tecnologia que opera sobre as linhas telefónicas de par de fios de
cobre para transmissão de informação digital a taxas mais elevadas que a RDIS, acomodando
simultaneamente o sinal analógico de voz.
DW (Data Warehouse) – repositórios de informação histórica para utilização de um sistema de
suporte à decisão.
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Educação Médica Online (e-learning) – serviços de e-health que compreendem a educação pré e
pós- graduada dos médicos assim como a educação continuada baseada em serviços Internet
síncronos e assíncronos.
Governação Electrónica (e-Government) – realização de transacções electrónicas na Internet
envolvendo o Estado.
e-health - prestação de cuidados de saúde ou transacção de bens ou informação relacionados com
essa actividade através de métodos electrónicos suportados por sistemas de informação e redes
de telecomunicações, especialmente pela Internet.
EMC (Educação Médica Continuada) – serviços síncronos ou assíncronos, individuais ou para
grupos, de actualização do conhecimento médico.
Encriptação – codificação de mensagens através de chaves públicas ou privadas para garantir a
sua confidencialidade enquanto viaja na rede.
Envelopagem de Conteúdos (Enveloping) – técnica de encapsulamento de conteúdos num
pacote encriptado para controlo e monitorização da sua utilização.
Extranet – extenção da intranet a utilizadores pré-definidos.
FAQ (Frequently Asked Questions) – apresentação de informação relativa a questões colocadas
frequentemente e respectivas respostas.
Firewall – sistema de segurança de hardware e/ou software que permite isolar uma parte da rede
de outra (tipicamente a rede interna de uma organização da rede externa ou pública) através de
filtragem de pacotes.
FTP (File Transfer Protocol) – protocolo do nível de aplicação (sistema OSI) que suporta a
transferência de ficheiros na internet.
Gateway – dispositivo de rede que regula o acesso a uma determinada rede.
Gateway de Informação – serviço de guia perante a imensidão de informação existente na Web
através da referenciação de hiperlinks.
Grupos de Apoio – serviço de e-health que consiste num grupo de discussão mediado subordinado
a uma temática (habitualmente uma patologia) dirigido aos doentes crónicos que procuram
informação e apoio para a sua doença.
GSM (Global System for Mobile communication) – protocolo de comunicações móveis digitais
também conhecido como 2G (2ª geração).
GPRS (Global Packet Radio System ) - tecnologia de telecomunicação móvel que disponibiliza
comutação de pacotes a taxas até 114 kbps, também chamada 2,5G (entre a 2ª e 3ª gerações).
HCE (História Clínica Electrónica) – mecanismo de interligação de toda a informação clínica de
um cidadão constante em todos os PCE das instituições a que recorreu ao longo da vida através
do recurso à Internet.
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Hipertexto – documentos disponibilizados sobre a Internet com formatação segundo normas
específicas, nomeadamente o protocolo HTTP.
Hiperlinks – elementos que interligam páginas Internet através do seu endereço.
HL7 (Health Level Seven) – protocolo internacional de mensagens de saúde.
HTML (HyperText Markup Language) – linguagem de programação muito simples que permite
programar o layout de documentos Web e hiperlinks.
HTTP (Hipertext Transfer Protocol) – protocolo que permite a transferência de documentos de
hipertexto e hipermedia utilizado pela páginas Internet.
ICD (International Classification of Diseases) – sistema internacional de codificação de
terminologia de doenças desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde.
Identificação persistente – técnica que consiste na associação de identificadores unívocos a
conteúdos digitais (à semelhança do que existe na imprensa com o ISBN) para resolver
questões relacionadas com informação descritiva, direitos de autor e condições de
licenciamento.
Infoexclusão – barreira aos serviços de e-health que consiste na discriminação do acesso aos
mesmos. Possui várias vertentes nomeadamente iniquidade de acesso à infra-estrutura,
incapacidade de compreensão dos conteúdos ou incapacidade de utilização da interface devido
a necessidades especiais.
Informação – conjunto de dados organizados e formatados por forma a terem significado e utilidade
para o fim desejado.
Integridade – capacidade da rede/serviço manter a informação exacta.
Internet – rede global de redes de computadores – esta rede possibilita que qualquer computador
possa receber informação de outro computador desde que tenha permissões para tal.
Intranet – rede privada que utiliza as normas da Internet.
IPSec (Internet Protocol Security) – conjunto de normas que disponibilizam serviços de segurança
ao nível da camada de rede.
ISP (Internet Server Provider) – organização que disponibiliza o acesso à Internet.
LAN (Local Area Network) – rede de computadores e periféricos associados, que partiham um
meio de comunicação comum dentro de uma área geográfica reduzida.
Largura de Banda – espectro de frequências ocupado por um sinal electromagnético num
determinado meio.
Managed Care Organizations – organizações gestoras de sistemas de saúde baseados em planos
de saúde nos quais existe uma descriminação dos serviços de saúde cobertos para cada utente
e das condições de utilização dos mesmos e co-pagamentos.
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Marca de água (Watermarking) – técnica que consiste na aplicação de selos invisíveis em
documentos electrónicos que atestam a sua origem e o seu proprietário.
MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.
MeSH (Medical Subject Headings) – sistema de classificação desenvolvido pela National Library of
Medicine para indexar a literatura médica.
Modem – dispositivo utilizado para estabelecer uma ligação à Internet ou a outra rede de
computadores através da rede telefónica tradicional. Converte as mensagens a enviar em sinais
analógicos e os sinais recebidos em informação digital.
Motor de Busca (Search Engine) – ferramenta que permite encontrar informação na Web através
de palavras chave.
MPI (Master Person Index) – identificador unívoco e inequívoco de um indivíduo que pode ser
utilizado para a interligação dos seus registos de saúde espalhados por vários PCE.
Não Repudiação – garantia de rastreabilidade de todas as acções sobre a informação,
nomeadamente quem a gerou, a alterou, lhe acedeu ou a enviou.
Newsletter – serviço de subscrição de envio periódico de informação através de correio electrónico
acerca determinado tema, geralmente com a utilização de hiperlinks para páginas da Internet
com maior detalhe da informação.
OCDE – Organização do Comércio e Desenvolvimento Económico. Organização internacional que
procura aconselhar os governos nas suas decisões nos campos económico e social.
OMS – Organização Mundial de Saúde. Agência das Nações Unidas cujo objectivo consiste em
promover o mais elevado nível de saúde possível em todo o globo.
PCE (Processo Clínico Electrónico) – sistema de informação que regista e armazena de forma
estruturada a informação clínica dos pacientes permitindo funcionalidades de cálculo,
comparação, alerta e relatório.
PCE Virtual (Processo Clínico Electrónico Virtual) – ver HCE (História Clínica Electrónica).
PDA (Personal Digital Assistant) – dispositivo de computação móvel.
Portais de Saúde – web sites de saúde generalistas que possuem vários canais dirigidos a
diferentes assuntos ou grupos específicos de utilizadores.
Prescrição Electrónica – serviço de e-health que consiste na prescrição de medicamentos ou
exames através de meios e transacções electrónicos.
Qualidade de serviço (QOS) – indicador da performance da rede ou serviço.
RDIS (Rede Digital de Integração de Serviços) – rede suportada por um protocolo internacional de
transmissão digital através das linhas telefónicas comutadas que suporta serviços de voz,
dados, imagem e vídeo integrados.
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RDIS-BL (RDIS de Banda Larga) – rede universal baseada no protocolo de transmissão ATM
capaz de suportar todo o tipo de serviços de comunicações.
Registo de Saúde Individual – serviço de e-health que permite aos cidadãos registarem online
dados acerca da sua saúde.
RIS (Rede de Informação da Saúde) – Intranet do Ministério da Saúde.
SDSL (Symetrical Digital Subscriber Line) – tecnologia DSL que suporta a mesma taxa de
transmissão em emissão e recepção (até 2 Mbps).
Segurança – capacidade da rede ou serviço de manter confidencialidade, integridade e
disponibilidade.
Self-care (Auto-cuidados) – cuidados de saúde básicos que podem ser levados a cabo pelos
próprios cidadãos desde que devidamente guiados ou treinados, como por exemplo os primeiros
socorros.
Serviços Assíncronos – serviços que não são utilizados em simultâneo pelos utilizadores
(emissores e receptores).
Serviços Síncronos – serviços em que os utilizadores (emissores e receptores) interagem a tempo
real.
Set-Top Box – dispositivo que permite que o televisor se transforme em interface da Internet (possui
um Web Browser), assim como num receptor de televisão digital e consola de jogos. Algumas
destas “caixas” podem também conter suportes de armazenamento de informação para
downloads ou gravação de programas.
Sistemas de Informação – conjuntos de componentes interligados que recolhem, processam,
analisam, armazenam e entregam informação para a obtenção de determinados objectivos. São
constituídos por actividades de Input, Processamento e Output.
Site – rede de computadores com ligação à Internet que obedece a um conjunto de normas de
armazenamento e disponibilização da informação.
Sites de Saúde e Bem-Estar – web sites que oferecem ao grande público informação de estilos de
vida saudáveis e sintomas, doenças e terapêuticas assim como serviços de interactividade
como sendo grupos de discussão.
SLA (Service Level Agreement) – contrato com um operador, ISP ou ASP baseado em níveis de
performance da rede e serviços.
Smart Card – cartões micro-computorizados (contendo um microship embebido) que oferecem a
possibilidade de armazenamento e processamento da informação.
SNS – Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o conjunto de instituições
e serviços, dependentes do Ministério da Saúde, que têm como missão garantir o acesso de
todos os cidadãos aos cuidados de saúde, nos limites dos recursos humanos, técnicos e
financeiros disponíveis.
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SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) – estrutura de organização da informação
clínica de uma consulta através de classificação de acordo com o fluxo de trabalho – subjectivo,
objectivo, avaliação e plano terapêutico.
SRS – Sub-Região de Saúde.
SSL (Secure Socket Layer) – técnica de segurança ao nível da camada de transporte.
Store-and-foreward – serviço assíncrono de captura e armazenamento de informação e envio
posterior.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – protocolo de conectividade ponto-aponto utilizado pela Internet.
Tecnologias de Informação - componente tecnológica dos sistemas de informação, incluindo o
hardware, o software, as bases de dados e as redes de comunicações.
Telecomunicações – comunicações efectuadas à distância.
Teleconsulta – serviço de e-health de prestação de consulta medica à distância em tempo real
suportada por telecomunicações, nomeadamente videoconferência, envio ou partilha de dados
ou informação médica ou controlo remoto de dispositivos médicos. Dá-se entre um médico num
centro de atendimento especializado e um utente remoto com ou sem intermédio de um médico
junto do utente.
Telecuidados – serviço de e-health que consiste na prestação de serviços de saúde de prevenção,
orientação e triagem e self-care à distância através do recurso a telecomunicações.
Telediagnóstico – serviço de e-health que consiste na prestação de actos médicos de diagnóstico
por ou com o envolvimento de um médico à distância (por exemplo interpretação de exames
imagiológicos ou de electrocardiogramas) através do envio e partilha por telecomunicações dos
exames médicos, sinais biológicos e dados de saúde.
Telemonitorização – serviço de e-health que consiste na monitorização à distância de um utente
através do envio por telecomunicações dos biosinais para um centro especializado.
Telnet – protocolo que permite trabalhar num computador remoto.
Transacções Administrativas Online – transacções sobre a Internet de informação ou serviços
administrativos como sendo o agendamento de consultas, a verificação da elegibilidade dos
utentes, o registo de actos médicos praticados ou a sua pré-autorização e facturação dos
mesmos.
Transacções Clínicas Online – transacções sobre a Internet de informação ou serviços clínicos
como sendo prescrição de medicamentos, requisição de exames, referenciação, recepção de
relatórios de exames complementares de diagnóstico, envio de informação para estudos
epidemiológicos, entre outros.
TV Digital – transmissão de sinais televisivos através de codificação digital em vez do método
tradicional analógico, permitindo, entre outros, o aumento da resolução e a compatibilidade com
computadores e com a Internet.
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Ubiquidade – acessibilidade da rede ou serviço.
UMLS (Unified Medical Language System) – sistema de linguagem médica desenvolvido pela
National Library of Medicine.
UMTS (Universal Mobile Telephone Service) – tecnologia de telecomunicação móvel que
disponibiliza comutação de pacotes a taxas até 2,4 Mbps, também chamada 3G (3ª geração).
URL (Uniform Resource Locator) – especifica o endereço de um site acessível na Internet
Videoconferência – serviço interactivo de transmissão de áudio e vídeo em tempo real.
VPN (Virtual Private Network) - conjunto de tecnologias de hardware e software que permitem o
acesso seguro a uma rede privada (ex:LAN), utilizando para tal uma rede pública, como a
Internet.
WAN (Wide Area Network) – rede de telecomunicações que cobre vasta área geográfica.
WAP (Wireless Application Protocol) – protocolo de computação móvel que permite aos terminais
wireless serem clientes de aplicações Internet.
Web – ver www (world wide web).
Web Browser – ferramenta que possibilita o acesso às páginas e serviços Internet.
Web Server – ferramenta que disponibiliza o acesso às páginas e serviços Internet.
WebTV – serviço de acesso à Internet através de um set-top box e uma televisão.
Wireless – comunicação por meio de radiação.
WLAN (Wi-Fi) – protocolo de comunicação de dados wireless por comutação de pacotes em células
de um raio de cerca de 100 m a uma taxa até 11 Mbps (54 Mbps no futuro), utilizando o
espectro não licenciado de 2.4 GHz ou 5 GHz e pemitindo interligação de computadores.
WWW (World Wide Web) – interface comum de acesso aos diversos serviços Internet dispersos
por diversos computadores interligados. Em termos técnicos pode-se definir a www como o
conjunto de recursos que acedem à Internet e que utilizam o protocolo http (Hypertext Transfer
Protocol).
XML (Extensble Markup Language) – linguagem que permite a definição de formatos comuns
entre dois sistemas, possibilitando a troca de informação de forma consistente.
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12

O Cartão do Utente de Saúde no Contexto da e-Saúde -

Alguns resultados do Tink Tank organizado pelo Hospital do Futuro – groupVision

No passado dia 29 de Junho ocorreu em Lisboa um evento de Think Tank (do inglês “reservatório de
ideias” ), levado a efeito pela organização Hospital do Futuro (www.hospitaldofuturo.com) que
concentrou um conjunto de especialistas e individualidades (1) no âmbito da saúde em Portugal, e
que se debruçou sobre o tema “ O Cartão do Utente de Saúde no Contexto da e-Saúde” .

Dada a proximidade das datas (data em que ocorreu este evento e a data da apresentação pública
deste documento sobre o e-saúde) considerámos de interesse global para a sociedade civil o
conjunto de pensamentos e preocupações que foram manifestadas durante a referida sessão de
trabalho que envolveu cerca de vinte elementos e que apresentamos em (1).

Esta sessão de trabalho debruçou-se sobre três vectores, a saber:
1.

Identificação de factores críticos para a implementação do cartão de saúde;

2.

Identificação das vantagens e desafios em dois cenários: cartão de saúde ou cartão de
seguro de saúde;

3.

Avaliação de possíveis cenários de financiamento.

Vamos passar a apresentar uma síntese de alguns dos resultados que nos foram gentilmente
cedidos pela organização do evento. De entre os três temas escolhemos para esta síntese os dois
primeiros acima referidos.

Sobre o 1º Tema – Factores críticos para a implantação do cartão de saúde
Foram considerados os seguintes aspectos como possíveis factores críticos de sucesso para a
implementação do cartão de saúde:
•

“Identificação dos objectivos do Cartão de Saúde

•

Definição de uma Rede de Saúde operacionalmente adequada

•

Ajustamento claro entre a oferta e a procura

•

Informação Clínica
o

O cartão não deverá incluir dados de saúde. Estes deverão estar concentrados em
bases de dados centrais

•

Polivalência no acesso aos vários tipos de cuidados de saúde (serviços, prestações, etc. ) e
aos benefícios inerentes ao cidadão

•

Distinção de outros cartões de relacionamento com a Administração Pública
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•

Não dever incluir outros tipos de serviços ... transport es ou multibanco

•

A população deve aceitar o cartão (utilidade, respeito, confidencialidade,...)

•

Deve ser utilizado como forma de garantir que o prestador recebe por acto e não por
capitação

•

Deve ser a solução de melhor rácio - eficiência custo

•

Deve ter a adesão dos profissionais.”

Sobre o 2º Tema – Vantagens e desafios em dois cenários: cartão de saúde ou cartão
de seguro de saúde
Foram consideradas as seguintes vantagens e desafios para o cartão de utente como Cartão de
Saúde:
•

“Permitir o acompanhamento permanente da situação do cidadão no seu relacionamento
com os serviços de saúde

•

Melhorar a eficiência do sistema

•

Interoperabilidade entre sistemas alternativos

•

Dados clínicos específicos do utente utilizáveis em off-line

•

Começar com informação primária (identificação,...), considerar a inclusão de informação
clinica básica (alergias,...) e prever a evolução eventual para informação mais completa.
Conciliar informação clínica mínima crítica com utilidade administrativa e financeira do
cartão.

•

Replicar a informação do cartão de saúde em Base de Dados

•

Ausência de dados clínicos importantes sobre o utente.”

Foram consideradas as seguintes vantagens e desafios para o cartão de utente como Cartão de
Seguro de Saúde:
•

“Facilidade de acerto de contas entre pacientes, seguradoras e prestadores de serviços

•

Este cartão de seguro de saúde seria de extrema utilidade se toda a população tivesse
seguro

•

Garante a gestão de custos e benefícios e deve permitir acesso a base de dados

•

Contribuir para a “accountability” do sistema
o

Regras de financiamneto mais claras

o

Mais segurança ao cidadão na gestão operacional do seu relacionamento com os
diversos serviços de saúde

o

Garantir a adequada gestão de coberturas
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o

Unificação do interface do cidadão com o universo dos prestadores de cuidados de
saúde

o
•

Permite uma facturação mais precisa, de acordo com os procedimentos efectuados

Constitui um excelente caso de demonstração em termos duma política permanente de
inovação nas políticas activas de serviços de saúde

•

Solução menos exigente. Pode constituir um primeiro passo. É uma solução minimalista que
pode ser entendida como uma vantagem.”

(1) Designação dos Presentes no Think Tank
•

Dr. Adalberto Campos Fernandes (Director Coordenador da Médis)

•

Dr. Alberto Matias (Director Geral de Saúde)

•

Prof. Doutor António Palma dos Reis (ISEG)

•

Dr. António Leal (Administrador Grupo Misericórdias Saúde)

•

Drª. Carmen Pignatelli (Gestora do Programa Saúde XXI)

•

Prof. Doutor Dias Coelho (Presidente da APDSI)

•

Dr. Guimarães da Rocha (Presidente do CA do Centro Hospitalar de Lisboa)

•

Engª. Isabel Vaz (Administradora Delegada Espírito Santo Saúde)

•

Dr. Jaime Quesado (Gestor do POSI)

•

Dr. José M. Antunes (Director do Tempo Medicina)

•

Dr. Luís Cunha Ribeiro (Presidente do INEM)

•

Dr. Luís Moreira (Vogal do Conselho de Administração da ARS Lisboa)

•

Dr. Manuel Delgado (Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares
Portugueses)

•

Dr. Manuel de Lemos (Director Geral da União das Misericórdias de Lisboa)

•

Eng. Miguel Prieto (Director Geral da Silicon, Consultor)

•

Eng. Pedro Pedreira (Director da PT- Medicina)

•

Eng. Ramiro Martins (Administrador Delegado da EPS-Multicare)

•

Dr. Rui Ivo ( Presidente Infarmed)

A sessão foi facilitada por Joan Ramon Marsal, presentemente Consultor Senior na Gesaworld para
a área das novas tecnologias em saúde. Fez parte da equipa responsável pela reforma do Sistema
de Saúde da Catalunha, tendo exercido vários cargos no Serviço de Saúde da Catalunha
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13 Sistemas e Tecnologias de Informação – Gestão de Projectos
Complexos
Onde estamos ....
A preocupação com a Gestão de Projectos, no mundo ocidental, vai surgindo cada vez mais como
uma disciplina autónoma no chamado período pós guerra, ou seja a partir de 1950, quando nos
Estados Unidos grandes objectivos da Defesa
competências

Americana

envolvem diferentes saberes e

(Ciências e Técnicas), múltiplas entidades de sectores públicos e privados, e

elevadíssimos orçamentos. Estamos a recordar projectos como os programas de desenvolvimento
dos mísseis Atlas (cerca 1954), dos mísseis Polaris em 1958 onde nasceu a técnica de Redes de
“PERT” ( desenvolvida pela Marinha dos EUA). A partir daí esta técnica passou a ser de aplicação
obrigatória em todos os programas de desenvolvimento.

Passámos vários períodos completamente diferentes em termos políticos, sociais e económicos tais
como os anos 50-60, a década de 70, a década de 80 e a década de 90 e a entrada no novo século.
Cada um destes períodos pela sua especificidade e principalmente a evolução da tecnologia e o seu
impacto na sociedade, conduziu a sucessivas definições e preocupações com a teoria e a prática
da Gestão de Projectos. (Sugiro como leitura de síntese destes temas “Le Management de Project “de Jean Marie
Hazebroucq e Olivier Badot)

Agora, 2004, o sentido de urgência no desenvolvimento da sociedade é um facto. Nas duas últimas
décadas as tecnologias de informação e comunicação modificaram brutalmente o nosso modo de
estar e viver.
Continuamos a estar numa era de profundo desenvolvimento onde os projectos são os núcleos de
saberes, concepção e acção das diversas vertentes de investigação e produção necessárias à
obtenção dos resultados esperados, mais ou menos inovadores, para a sociedade.

Qualquer organização que esteja hoje posicionada para o futuro está envolvida com Projectos e,
por conseguinte, tem grandes preocupações com a Gestão de Projectos.

A Área da Saúde, como todos sabemos, é uma área em profunda reformulação, renovação e
inovação quer a níveis internacionais com reflexos nacionais (e-Europe2005) quer a níveis
nacionais, e aqui encontramos iniciativas de impacto nacional, regional e local. Assim sendo, esta
área já está mergulhada em projectos e, para além das exigências com os processos de melhoria
da operação quotidiana, vai confrontar-se a curto prazo com outros projectos de grandes
dimensões.
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Se nos colocarmos, e apenas, na área dos SI/TIC´s (Sistemas e Tecnologias de Informação e
Comunicação ), temos provas de alguns desses grandes projectos através da leitura da Estratégia
para os Sistemas e Tecnologias de Informação para a área da Saúde, que se encontra disponível
no site do IGIF (Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde), a esta data (Junho de
2004).

É pois indispensável um fortalecimento de competências técnicas nesta área. Estas competências
terão de ser definidas, ajustadas e desenvolvidas para cada tipologia de projecto uma vez que, é
hoje pouco prudente aplicar o mesmo formato de gestão de projecto a qualquer projecto. Corremos
o risco de desperdiçar recursos e de actuar de forma desfocada em cada caso.

Quem aprova

Quem tem a
ideia

Quem sabe e
apoia

Quem verifica

Quem paga

Quem fornece

Quem fornece
quem fornece

Quem define

Quem Coordena
Quem Faz

PROJECTO

Regulador

Cliente

Consumidor

Utilizador

Passo a designar por “Máquina – Projecto” o conjunto de componentes humanas, equipamentos e
materiais que constituem o todo da engrenagem que faz acontecer um novo resultado partindo de
uma ideia.

Assim, cada “Máquina – Projecto” terá uma dinâmica de funcionamento própria decorrente do
contexto

(estratégia,

cultura,

regulamentação,

normalização,...)

onde

se

insere

o

seu

desenvolvimento; da perspectiva dos resultados a construir e do impacto da sua utilização e ainda,
das características dos

elementos humanos e dos elementos materiais identificados como

necessários e, posteriormente, quando os mesmos se encontram em funcionamento.
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Todos os equipamentos e materiais que podemos incluir na “Máquina – Projecto”, e que dela fazem
parte, actuam de forma predefinida segundo critérios de funcionamento acordados com os
respectivos fornecedores. Não são estas componentes que trazem, normalmente, situações de
elevado risco para o projecto uma vez que a vulnerabilidade é reconhecida no domínio técnico e,
como tal, tem uma grande probabilidade de ser ultrapassada em tempo útil.

A componente da “Máquina – Projecto”

que pode trazer mais “riscos” (operacional, financeiro,

imagem,...) tem a ver com a actualmente designada “parte SOFT” do projecto que está, neste
momento, a merecer a atenção conjunta de diversas disciplinas, tais como, sociologia, psicologia,
ciências sociais, processos decisórios, ...quer ao nível académico quer ao nível de prática
profissional.

O sucesso

da dinâmica da “Máquina – Projecto”

encontra-se na vontade, competências,

determinação e motivação dos distintos elementos das diferentes partes que constituem o todo da
organização do projecto, não se podendo esquecer que estes elementos, hoje mais que nunca,
fazem parte de diferentes entidades com intenções e objectivos globais ou parciais distintos, mas de
facto, inseridos no mesmo projecto e consequentemente com um objectivo comum.

Para normalizar o conceito de Projecto proponho a seguinte definição:

Um projecto é

um corpo dinâmico criado para concretizar uma ideia e que apresenta as

seguintes características:
•

Um Projecto tem:
o

Um objectivo a atingir

o

Um âmbito a defender

o

Um patrocinador a querer o objectivo

o

Um início e um fim

o

Um caminho esperado de desenvolvimento constituído por um conjunto de fases e
interdependências

o

Uma organização de poder/autoridade com responsabilidades bem definidas

o

Uma organização de trabalho com responsabilidades bem definidas

o

Uma identificação clara e planificada da utilização de recursos materiais, humanos e
financeiros ao longo do percurso

o

Um meio de financiamento estabelecido

o

Em vigor, mecanismos e regras para a execução e o controlo do progresso.
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•

Um Projecto tem um Chefe de Projecto que é o indivíduo que tem a missão de, sem magia,
fazer acontecer os resultados do projecto ultrapassando obstáculos aparentemente
insolúveis através da interacção das diversas partes.

.... Complexidade Acrescida
Como resultante do estudo, da responsabilidade por centros de formação e da aplicação prática da
Gestão de Projectos em dezenas e dezenas de casos, quer em organizações públicas quer
privadas, considero que, se formos guiados desde o início dos projectos por um conjunto de
orientações simples, como as que apresento seguidamente, conseguimos desde logo estabelecer
um quadro de interpretação rápida que nos apoiará nos passos seguintes com mais certeza e rigor.

As dimensões que simultaneamente considero, para rapidamente avaliar a complexidade acrescida
de um Projecto, são:

a) Grandeza (Grandes, Pequenos e muitos Pequenos)
b) Complexidade (Alta, Média e Baixa)
c) Risco (Elevado, Médio, Baixo)

a) As variáveis que incluo neste modelo para a quantificação da dimensão Grandeza são:
•

total de pessoas afectas ou a afectar ao

projecto e principalmente em picos de

simultaneidade. ( podemos ter projectos com equipas de uma ou duas pessoas até
equipas com 100 ou mais pessoas.)
•

dimensão do orçamento desde uns milhares até vários milhões de euros.

•

duração que pode ir de um mês a vários anos.

b) As variáveis que considero fundamentais para a percepção e/ou identificação da Complexidade
são:
•

Definição de critérios de sucesso (existem ou não) - Dependente do nível de
coerência intrínseca destes critérios esta definição estará ou não clara .

•

Relacionamentos, Contratos e Regulamentos a nortear a actuação formal de cada
uma das partes (existem ou não) - A apresentação e o compromisso de uso das regras
de relacionamento entre as partes.

•

Modelo de negócio do projecto e de cada uma das partes intervenientes (existe ou
não) - O fundamento das razões que levam cada parte a entrar no jogo do projecto.
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Não podemos esquecer que uma definição para o adjectivo complexo é:
Complexo (adj) : “ Que abrange muitas coisas ou ideias; complicado; que pode ser
considerado sob vários pontos de vista” - Dicionário Escolar Editora.

Estas variáveis pretendem identificar e tornar claras as regras que conduzem um
relacionamento e uma relação bem sucedida, entre as várias partes, ao longo do Projecto.

c) As variáveis que considero neste modelo como fundamentais para avaliar de forma rápida, o
nível de Risco de um Projecto são :
•

Liderança. O risco estará diminuído se a liderança for visível e actuante no sentido dos
resultados esperados.

•

Estratégia. O risco estará diminuído se a estratégia for clara e a montagem do projecto
for em consonância.

•

Âmbito. O risco será tanto menor quanto menos ambíguas forem as definições das
diversas vertentes do âmbito.

•

Tecnologia. O risco será tanto menor quanto mais dominado for o ambiente de
desenvolvimento com particular incidência na tecnologia a ser usada.

•

Metodologias de Desenvolvimento e de Gestão de Projectos. O risco será tanto
menor quanto mais provadas estiverem as abordagens de gestão e de desenvolvimento
a usar.

•

Competências. O risco será tanto menor quanto mais completas forem as
competências necessárias ao projecto.

Assim, com uma simples análise de “existe, existe parte ou não existe”

podemos desde logo

equacionar um quadro de referência aproximado sobre o nível de Complexidade Acrescida de um
Projecto.

Sabemos que nas Organizações de hoje um Projecto não vive isolado ou seja, para além do nível
da sua própria complexidade acrescida também terá mais ou menos dependências a jusante ou a
montante de outros Projectos. Estamos perante uma Rede de Projectos!

O modelo, que aqui apresento, terá de ser aplicado agora, aos outros Projectos para se observar e
interpretar o nível de complexidade acrescida da Rede de Projectos da Organização.
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Rede Integrada de Projectos
Gestão
Projecto

OBJECTIVOS
RECURSOS

A Gestão da Rede de Projectos
Gestão
Projecto

OBJECTIVOS
RECURSOS

Projecto

Projecto
Resultados

Resultados
Caminho ...
Caminho ...

Gestão
Projecto

OBJECTIVOS
RECURSOS

Gestão
Projecto

Projecto
Resultados
Caminho ...

OBJECTIVOS
RECURSOS

Projecto
Resultados
Caminho ...

RECURSOS – Informacionais, Materiais, Financeiros, Pessoas,...

Cuidados a tomar
Naturalmente e nos dias que correm todos os Projectos de SI/TIC´s têm de apresentar,

por

definição, um conjunto de regras e mecanismos para controlar o progresso da execução do próprio
projecto.

Considero que, quando os projectos / redes de projectos com que nos deparamos são de
Complexidade Acrescida, os cuidados iniciais passam necessariamente por sistematizar um
painel de certezas ( mesmo em ambiente de ambiguidade a inexistência de certezas é uma certeza
altamente valiosa...) e daí desenhar o formato de gestão de projecto mais adequado.
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14

Sistemas de Informação para a Gestão de Recursos

Materiais nas Unidades de Saúde
Introdução
As unidades de saúde (US), no cumprimento da sua missão e dos seus objectivos e para
proporcionarem aos seus órgãos de gestão e aos diversos níveis de profissionais, as condições
necessárias ao desenvolvimento da sua actividade, necessitam de recursos materiais onde se
incluem os edifícios com as funcionalidades exigidas, os sistemas e equipamentos que
proporcionam os diversos ambientes e procedimentos requeridos e outros bens de utilização e
consumo.

Como em qualquer outra organização é necessário identificar e especificar as necessidades e
desenvolver processos de planeamento, projecto, aquisição, inventariação e manutenção dos
recursos materiais, garantido ainda a sua utilização com segurança, qualidade e eficiência. O que
exige a utilização de aplicações informáticas, ou seja, sistemas de informação dedicados a cada
uma daquelas áreas.

Não se deve, no entanto, pensar em soluções individuais, mas antes em sistemas integradas que
permitam uma comunicação entre os diversos módulos.

O que se passa actualmente nas unidades de saúde do SNS está longe de poder ser considerado
um modelo de utilização de sistemas de informação na área dos recursos materiais. Salvo algumas
poucas excepções nas US não há apoio de sistemas de informação na gestão dos bens
patrimoniais e da sua manutenção, o que se reflecte nos custos de operação e num deficiente
planeamento dos recursos.

Se considerarmos quatro áreas de gestão numa U.S. (clínica, financeira, de apoios logísticos e de
recursos humanos), podemos dizer que a gestão dos recursos materiais está maioritariamente
localizada na área de apoios logísticos a qual, por sua vez e dos pontos de vista organizacional e
funcional, tem ligações estreitas com as três restantes áreas. Daí a conveniência em que as
especificações de um sistema de informação para os recursos materiais devam ter em conta os
sistemas de informação das outras três áreas.
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Com estas considerações pretende-se concluir (muitas outras considerações poderiam ser feitas)
que a instalação de sistemas de informação numa U.S. deve partir de uma análise integral, mesmo
que se esteja a focar uma determinada área, ou um sector restrito dentro de uma daquelas áreas.

Além disso, há questões de compatibilidade, harmonização e normalização de aplicações
informáticas que devem ser respeitadas, para não se correr o risco de se instalarem sistemas com
limitações de eficiência e segurança e pouco fiáveis.

Tipificação dos Recursos Materiais em saúde:
Os recursos materiais da saúde de saúde podem agrupar-se do seguinte modo:
•

Edifícios

•

Espaços envolventes

•

Sistemas e equipamentos infraestruturais

•

Sistemas e equipamentos médicos

•

Tecnologias de informação e comunicação

•

Mobiliário

•

Material de laboratório

•

Materiais de consumo

•

Medicamentos

A gestão dos recursos materiais é, normalmente, dirigida a:
•

Activos patrimoniais

•

Manutenção (edifícios, espaços envolventes, sistemas e equipamentos)

•

Armazéns

•

Aprovisionamento

•

Abastecimentos (energia, etc.)

•

Farmácia

•

Esterilização

•

Tratamento de resíduos sólidos
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Outras actividades de gestão de recursos têm habitualmente lugar nas US:
•

Gestão de meios complementares (laboratórios, imagiologia, hemodiálise, radioterapia, etc.)

•

Gestão técnica de sistemas e equipamentos infraestruturais

•

Organização e gestão do processo de compra.

Que sistemas de informação de gestão de recursos materiais se utilizam nas US?

De uma forma sintética, descrevem-se a seguir alguns dos sistemas de informação habitualmente
utilizados na gestão dos recursos materiais:

a) S.I. de Gestão dos Activos Patrimoniais e Manutenção que intervêm sobre:

i.

ii.

o que existe e em que condições (Inventário patrimonial)
•

Codificação, nomenclatura, especificação ...

•

Inspecção e avaliação funcional

a organização e gestão dos meios de manutenção através de:
•

Um suporte informático interactivo (apoiado na rede estruturada da US)

•

Planos de Inspecção / Manutenção

•

Histórico actualizado de intervenções

•

Procedimentos de fiscalização/Supervisão

•

Planeamento da protecção (Quantificação do risco)

iii.

o controlo dos custos

iv.

a garantia de segurança e a qualidade

b) S.I. de gestão de armazéns

c) S.I. de procedimentos de aquisições (procurement )

d) S.I. de comissionamento (commissioning)

e) S.I. de gestão de meios complementares (imagiologia, laboratórios, fisioterapia, etc.)

f)

S.I. de digitalização, arquivo e distribuição de imagens médicas (PACS).
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g) S.I.G. - sistemas de informação geográfica - os SIG têm sido muito pouco utilizados na área
da saúde. É uma ferramenta muito útil no tratamento de redes e, portanto aplicável na
saúde. O tratamento da informação com base em SIG, além de ter grande aplicação no
planeamento e gestão das US e respectivas redes de unidades prestadoras, pode abrir
caminho ao acesso dos cidadãos a informação sobre a saúde -localização de US, suas
características, distancias, acessibilidades, etc.

Constrangimentos:

Apontam-se, a seguir, alguns constrangimentos que justificam o pouco desenvolvimento de sistema
de informação nas unidades de saúde no nosso país:

a) Pouco significativo recurso a estudos e análises das necessidades por um lado e a estudos
técnicos e de viabilidade das soluções encontradas, por outro.

b) Aquisição

dos

produtos

(hardware

e

software)

sem

antes

se

ultrapassarem

os

constrangimentos da alínea anterior.

c) A informação não circula fluentemente. Muita informação não é disponibilizada pelas
entidades oficiais, o que dificulta a oferta de soluções e o desenvolvimento de ferramentas
informáticas.

d) A oferta de soluções complexas limita, por vezes, a procura de soluções simples, acessíveis
e de fácil utilização baseadas, por exemplo, na Internet, correio electrónico, etc.

e) A informação na saúde está pouco virada para o cidadão. Por exemplo, é difícil ter acesso a
informação sobre as unidades de saúde públicas e privadas, acessibilidade dos meios de
diagnóstico e tratamento, marcação de consultas, custos de prestação de cuidados,
capacidades de resposta, localização das US (rua, telefone, fax, e-mail, etc.).

f)

A falta de divulgação das vantagens e facilidades dos sistemas de informação leva, em
muitos casos, a que alguns profissionais temam perturbações nas suas rotinas de trabalho e
mesmo que as suas carreiras corram risco.

g) Muitas decisões sobre S.I. são tomadas unilateralmente sem a participação de outros
possíveis e aptos intervenientes (internos ou externos), negligenciando assim. a procura de
soluções alternativas mais adaptadas e económicas.
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h) Existem no mercado soluções com grande flexibilidade e suficientemente testadas que
poderiam ser aproveitadas em instalações piloto de desenvolvimento faseado. No caso da
gestão clínica este método poderia conduzir a bons resultados.

Que recomendações?
a) Conhecer a situação actual da utilização de S.I. nas US

b) Elaborar um relatório sobre o referido inquérito e enviar as conclusões às entidades oficias
do sector da saúde.

c) Solicitar às entidades oficiais (M.S.) um posicionamento de maior transparência e abertura
em relação à disponibilização de dados necessários ao desenvolvimento de estudos e de
ferramentas de informação.

d) Sensibilizar as autoridades de saúde e os órgãos de gestão das U.S. a basear as suas
decisões sobre esta matéria, em análises das necessidades, estudos de viabilidade e
projectos de sistemas de informação.n
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15 O papel fundamental da certificação de competências para o
sucesso duma política de e-Saúde
Introdução9
O emergir da sociedade da informação
A actividade humana tem vindo a ser fortemente influenciada nas últimas décadas pela evolução
das tecnologias de informação e comunicação, vulgarmente designadas por TIC. O aumento da
capacidade de processamento da informação e o aperfeiçoamento das técnicas de miniaturização,
vieram permitir o desenvolvimento de máquinas cada vez mais potentes, pequenas e baratas.

O homem viu-se assim na posse de um instrumento que lhe permitia dispor, em cima de uma mesa
ou, cada vez mais, numa mala de mão, de uma capacidade de processamento de informação antes
só disponível em grandes sistemas que ocupavam salas inteiras. As organizações tiveram a
possibilidade, muitas pela primeira vez, de dispor de instrumentos acessíveis de processamento de
informação, que lhes permitiram automatizar os seus processos e aumentar a produtividade dos
seus colaboradores.

As tecnologias de informação deixaram de ser domínio exclusivo de grandes organizações e
passaram a proporcionar os seus benefícios a qualquer cidadão que, em número crescente, a elas
podia ter acesso. Em paralelo, o desenvolvimento da internet veio permitir uma interligação de todos
estes sistemas, proporcionando um meio de fácil e imediato acesso à informação.

Fala-se então já de tecnologias de informação e comunicação, em que estes dois conceitos –
informaç ão e comunicação – aparecem, cada vez mais, indissociados. As TIC vieram democratizar
o acesso à informação e contribuir para uma circulação cada vez mais rápida de ideias e
tecnologias. Vieram também diminuir, ou mesmo eliminar, as barreiras à entrada em muitos
mercados e potenciar um desenvolvimento científico e tecnológico a ritmos cada vez mais
acelerados.

9

José Cardoso de Matos, A importância da Qualificação dos Recursos Humanos, Paper, Uniweb –

Consultoria e Formação SA, Setembro 2002, www.uniweb.pt
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Em suma, vieram contribuir, de uma forma decisiva, para o nascimento de uma economia global, em
que a distância deixou de ser uma barreira, tanto à difusão de ideias e de padrões culturais, como à
acessibilidade dos cidadãos a novos produtos e serviços.

A sociedade da informação e a economia do conhecimento
Apesar da tendência para se falar cada vez mais indistintamente de sociedade da informação e de
sociedade do conhecimento, pessoalmente prefiro as designações: Sociedade da Informação e
Economia do Conhecimento

Sociedade da informação porque a informação flui da sociedade, é por ela gerada e por ela
difundida, com todas as suas implicações sociológicas, culturais e políticas, mas economia do
conhecimento porque nem toda a informação tem valor económico e o que verdadeiramente
distingue a economia do conhecimento, em que já hoje vivemos, é a sua capacidade de identificar
informação útil, de a transformar em conhecimento e este em produtos e serviços.

Mas a informação, só por si, de nada vale. Estamos tão inundados em informação que, se não
soubermos discernir a informação útil, acabamos afogados em informação de pouca ou nenhuma
utilidade. Por isso, na economia do conhecimento, a aquisição de competências é crescentemente
um factor crítico de sucesso e uma garantia de competitividade.

A importância das TIC como factor potenciador da disseminação de conhecimentos e da aquisição
de competências é já hoje indesmentível e comprovável. Por esse motivo, as competências nas TIC
assumem-se como um elemento base na formação dos trabalhadores do conhecimento. A utilização
eficaz e produtiva das TIC permite-lhes ser mais produtivos, permite-lhes aceder à informação útil e,
por fim, permite-lhes potenciar as suas próprias capacidades. Até porque, como vimos, um dos
grandes desafios da sociedade contemporânea, da economia do conhecimento, é precisamente o
de transformar a informação em conhecimento e conhecimento é informação útil e contextualizada.

É o conhecimento que nos permite inovar, desenvolver competências e aplicá-las de um forma
eficaz e produtiva, criando e desenvolvendo novos produtos e serviços, novos modelos de negócio e
novas soluções. Em suma, que nos permite sermos competitivos.

Os trabalhadores do conhecimento e a importância da formação ao longo da vida
Temos vindo a falar dos trabalhadores do conhecimento e da necessidade de estes disporem de
competências que lhes permitam ser eficazes e produtivos. Mas essas competências não são
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estáticas. A evolução cada vez mais acelerada das tecnologias, o acesso cada vez mais universal à
informação e ao conhecimento vieram alterar profundamente a sociedade em que vivemos, que se
tornou mais mutável e a velocidades cada vez maiores.

Mas a evolução tecnológica teve também um impacto fundamental na medicina e no consequente
prolongamento da expectativa de vida da generalidade dos cidadãos, com particular destaque para
os dos países desenvolvidos. Esta situação tem um impacto sociológico e económico de que só
muito lentamente nos vamos apercebendo, mas que irá transformar, de uma forma radical, o modo
como encaramos a educação, a formação, a empregabilidade, os cuidados de saúde e a reforma,
para citar apenas os mais relevantes.

Assim, se tivermos em consideração, por um lado o aumento da insegurança resultante do
acréscimo da concorrência, que é cada vez mais global pois as barreiras à entrada tendem a
desaparecer com a liberalização das trocas, com a livre circulação de pessoas e bens e com a
evolução tecnológica e, por outro lado, o aumento da expectativa de vida dos cidadãos, que tendem
a ter uma vida activa de maior duração mas, simultaneamente, originam um aumento dos custos
com a saúde, facilmente verificamos o impacto que ambos os fenómenos podem ter na
empregabilidade dos seus cidadãos e na própria sobrevivência da sociedades.

Mas não devemos encarar esta situação como uma ameaça, antes ela constitui uma oportunidade
para aqueles que souberem ac ompanhar a evolução dos tempos. A destruição criativa de que falam
os economistas é uma realidade indesmentível, e cada vez mais presente na nossa economia e na
nossa sociedade.

Mas para que essa renovação do tecido empresarial possa ocorrer é necessário que existam
pessoas capazes de levar novos projectos para a frente. Empresários com espírito criativo e
empreendedor e trabalhadores qualificados, capazes de enfrentar os desafios do futuro com
coragem e determinação, mas também com conhecimentos e competências.

O mesmo se pode dizer de outras organizações e serviços, com particular destaque para os
serviços públicos que, também eles, terão de se adequar a esta evolução e enfrentar esta realidade,
sob pena de não mais conseguirem atingir níveis de prestação de serviços adequados à sociedade
que, como vimos está em permanente e acelerada mutação.

A destruição criativa tem vindo a suscitar, com cada vez maior relevo, a importância da
empregabilidade dos recursos humanos. Não mais será suficiente dispormos de uma formação de
base, por mais estruturante e prestigiosa que seja. A evolução do conhecimento faz-se hoje a um
ritmo que rapidamente assegura a desactualização das competências adquiridas.
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E em áreas como a da saúde, em que a sofisticação tecnológica atinge níveis extremamente
elevados, ainda se torna mais relevante que os agentes que as operam disponham de níveis de
competência adequados, pois só desta forma serão os mesmos passíveis de produzirem benefícios
compatíveis com os recursos disponíveis.

Em face deste panorama, assegurar uma formação ao longo da vida é condição essencial para
salvaguardar a empregabilidade dos cidadãos. Mas, mais importante do que os conhecimentos e
competências de que dispomos, é a nossa capacidade para aprender. Já não devemos encarar só a
possibilidade de termos vários empregos ao longo da vida, temos também de passar a encarar com
naturalidade a possibilidade de termos várias carreiras ao longo da vida.

A importância da qualificação dos recursos humanos na economia do conhecimento
Mas para que essa nova realidade possa fazer sentido, é necessário assegurar que os recursos
humanos estejam devidamente qualificados. Que as pessoas dispõem de competências adequadas
às tarefas que irão realizar e aos cargos que irão desempenhar. São também necessárias
características diferentes: curiosidade, capacidade de aprender, espírito de inovação, criatividade,
adaptabilidade, disciplina, capacidade de trabalhar em grupo, facilidade de comunicação e
versatilidade.

As novas realidades fazem também aparecer novos tipos de organização, onde o formalismo
hierárquico é substituído por redes de colaboração, onde o espírito de criatividade e de inovação é
cada vez mais recompensado e onde a liderança é mais importante do que a autoridade formal.

Trata-se de um desafio para as organizações, para as empresas e para os gestores e empresários.
O conhecimento não pode, nem deve, ser gerido da forma tradicional. O trabalhador do
conhecimento tem outras motivações que não as meramente monetárias. Viver num ambiente
intelectualmente estimulante, onde a inovação e a criatividade imperam, participar num projecto
aliciante, pertencer a uma organização com visão e com uma liderança forte, são motivações que
tendem a sobrepor-se aos factores mais tradicionais.

Dir-me-ão: ainda estamos longe de isso acontecer. A nossa indústria e as estruturas organizacionais
ainda são demasiado formais, recorrendo pouco às novas tecnologias. Mas a ser assim, por quanto
tempo? Não nos esqueçamos que o futuro já está aí! A globalização é um fenómeno irreversível e a
concorrência é cada vez mais global.
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O mesmo se poderá dizer dos serviços públicos onde, apesar do monopólio de que gozam, estão
cada vez mais sujeitos ao escrutínio dos cidadãos, pois a sociedade da informação é também, por
definição, a sociedade da transparência.

Educação, formação, qualificação e certificação
Por isso devemos começar pelo princípio. Assegurar uma educação de base onde o espírito criativo
e a curiosidade intelectual seja estimulada, é uma tarefa gigantesca face aos padrões culturais a
que estamos habituados. Mas é também uma tarefa que não pode mais ser adiada. É fundamental
assegurar uma base de conhecimentos. Mas uma base adequada à realidade em que vivemos, em
que a importância do aprender se sobrepõe à do aprendido, que rapidamente se desactualiza.

É fundamental assegurar que os jovens não cristalizem. Que mantenham o espírito crítico e a
vontade de continuar a aprender, cada vez mais, ao longo da vida. Para isso é essencial
desenvolver sistemas de formação profissional que assegurem uma oferta permanentemente
actualizada, adequada ao mercado de trabalho e às realidades em que vivemos.

E é precisamente neste domínio, que soluções pedagógicas e tecnológicas que envolvam o ensino
e a formação a distância vão revelar todo o seu potencial para permitir ultrapassar as limitações
físicas à disseminação do conhecimento de uma forma generalizada, única via para a criação de
uma sociedade competitiva e de uma economia inovadora capazes de enfrentar os desafios da
sociedade do futuro.

Mas, para isso é necessário assegurar um nível de competências base nas TIC que assegurem uma
igualdade de oportunidades e de acessibilidades, de forma a garantir a todos os cidadãos uma plena
cidadania digital.

Mas é também necessário que essa formação ao longo da vida seja medida em termos dos
objectivos a atingir, e não apenas do número de horas frequentadas, ou seja, é necessário que a
formação seja avaliada e validada. A qualificação não pode ser medida pela quantidade, mas sim
pela qualidade. A qualificação deve assegurar uma adequação das competências adquiridas às
tarefas a executar. Mas como avaliar a aquisição de competências? Só há uma forma: com rigor e
objectividade, através de sistemas de avaliação que permitam aferir o grau de aquisição de
competências. E, naturalmente, com uma certificação que valide essa avaliação.

A certificação é assim uma validação da formação, assegurando que as competências a que dizem
respeito foram efectivamente adquiridas. É também uma forma de assegurar que essas
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competências são reais, estão actualizadas e adequadas ao mercado de trabalho. É também um
factor de motivação. Um objectivo a atingir. Um padrão que permite aferir os níveis de competência
e a sua adequação aos perfis profissionais requeridos. É, como já alguém disse, a recompensa da
formação. É, finalmente, um factor crítico de sucesso numa sociedade cada vez mais competitiva,
que vai permitir aos seus detentores disporem de uma vantagem comparativa real, porque
comprovável.

O aparecimento e desenvolvimento de estruturas potenciadoras da utilização das
TIC
Ao contrário das revoluções tecnológicas anteriores, como a máquina a vapor ou a electricidade, a
internet tem características que a distinguem de uma simples tecnologia, na medida em que
provocou uma mudança de paradigma, com implicações económicas, sociológicas e culturais. Esta
verdadeira revolução digital veio também permitir potenciar a adopção de novas práticas e
processos organizacionais, com nítidos benefícios ao nível da produtividade.

Surgem assim o e-business, o e-commerce, o e-procurement, o e-learning, o e-government e a esaúde, para citar apenas alguns dos mais significativos ”e”. Mas o que é fundamental é que o “e”
não seja apenas sinónimo de “electrónico”, que a tecnologia não se sobreponha à organização, que
não sejamos tentados a encarar a tecnologia como a “panaceia” para todos os “males”. Como se a
tecnologia só por si pudesse superar a incompetência.

A tecnologia, se adequada, pode permitir elevar os níveis de eficiência, mas sem uma organização
bem estruturada e implementada, dificilmente elevará os níveis de eficácia. Tomando como exemplo
o caso da e-saúde, podemos facilmente constatar que os acréscimos de benefícios resultantes da
evolução e da inovação tecnológica produzem igualmente significativos acréscimos de custos, e é
por isso que é fundamental assegurar uma maior eficiência na sua utilização, sem prejudicar o grau
de eficácia que, nesta área é fundamental na medida em que pode significar a diferença entre a vida
e a morte.

Ora, temos aqui uma situação em que esses objectivos podem ser atingidos com uma utilização
mais generalizada das TIC, na medida em que permitem uma maior e mais fácil acessibilidade à
informação, ao conhecimento e a diagnósticos especializados e, de certa forma, permitem
igualmente potenciar a ubiquidade dos prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente em áreas
especializadas que dificilmente podem estar disponíveis de uma forma generalizada.
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A e-saúde
Definição e adesão
O que é então a e-saúde? Do meu ponto de vista e de uma forma simples, a e-Saúde consiste numa
utilização generalizada das TIC para potenciar a implementação de novas práticas, métodos e
processos na prestação de cuidados de saúde, de forma a atingir níveis cada vez mais elevados de
eficiência e de eficácia, traduzidas numa racionalização de custos e numa melhoria dos cuidados de
saúde prestados.

A adesão à e-Saúde, nomeadamente a ferramentas de produtividade e de acessibilidade tem vindo
a crescer na generalidade dos países europeus, embora em níveis bastante diferenciados. Um
10

estudo recente de The Boston Consulting Group , incidindo sobre 600 médicos em França,
Alemanha e Suécia, veio demonstrar que a maioria dos médicos já estão online, embora variando
dos 74% na Suécia para os 55% em França, passando pelos 64% que se verificam na Alemanha.

É significativo registar que dois terços dos inquiridos utiliza registos médicos electrónicos e cerca de
um terço tenha já adoptado sistemas de prescrição electrónicos. É igualmente significativo que 20%
comuniquem online com os seus pacientes, para assegurar o respectivo acompanhamento e
proporcionar-lhes um tratamento mais adequado.

Uma outra tendência que se revelou significativa neste estudo foi o facto de, apesar de a maioria
dos países europeus limitarem a informação que é possível obter na internet sobre medicamentos
concretos, se verificar um aumento crescente da procura de informação médica genérica. Quase
metade dos médicos inquiridos referem que pacientes seus já os questionaram sobre tratamentos
de que tiveram conhecimento na internet.

De acordo com o mesmo estudo, o verdadeiro valor da e-saúde reside não só no facto de
proporcionar novas formas de acesso à informação tradicional, mas também na alteração da forma
como os médicos usam essa informação na sua prática médica. De facto, os médicos inquiridos
referem que a e-saúde os ajuda a melhorar o seu desenvolvimento profissional, através de
instrumentos de aquisição e partilha de conhecimentos, melhora o seu relacionamento com os
pacientes, fornecendo instrumentos para uma melhor comunicação, e permite-lhes aumentar a sua

10

Alastair Flanagan, Philippe Guy, Stefan Larsson e Camille Saussois: European Physicians and the

Internet, The Boston Consulting Group, March 2003, www.bcg.com
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eficiência, através de tecnologias baseadas na web que suportam diagnósticos, monitorização e
disponibilização de cuidados.

Em face dos resultados deste estudo e de outras informações que nos referem desenvolvimentos
significativos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, é de prever que a implementação
de políticas de e-saúde venha a atingir níveis de crescimento acelerados nos próximos anos. Tanto
mais que os benefícios que já hoje podemos identificar são comprováveis e podem contribuir para
uma melhoria generalizada dos cuidados de saúde.

Mas, tal como em muitas outras áreas, verifica-se também aqui uma alteração das relações de
poder, induzida pela democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Uma
acessibilidade generalizada ao conhecimento é um factor desestabilizador de equilíbrios tradicionais
que, na saúde, se reflectem com particular acuidade numa alteração do relacionamento entre o
médico e o paciente, na medida em que aquele deixa de ser um gatekeeper da informação e do
conhecimento na sua área de intervenção.

A situação em Portugal
Em relação à situação em Portugal, apesar de não dispormos de informação que nos permita uma
análise detalhada sobre os aspectos versados neste trabalho, um estudo promovido no ano passado
pela APIFARMA

11

sobre os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) permite-nos

fazer algumas considerações a partir dos element os por ele divulgados.

Assim, e sem qualquer surpresa, constata-se no referido estudo que não existe qualquer
preocupação estratégica com a formação, situação que, aliás, não é exclusiva desta área nem deste
sector da economia. Refere o mesmo documento que a formação não passa normalmente por uma
detecção prévia das necessidades de formação a partir da definição de áreas de intervenção
prioritárias por sector, de acordo com objectivos de desenvolvimento de actividades ou de
preparação para a mudança.

De salientar que o acréscimo da formação em serviço, em princípio uma vertente positiva do
processo formativo, tanto mais que incide essencialmente sobre médicos e enfermeiros, profissões
onde a prática complementa e reforça de uma forma substantiva a formação escolar de base, já não
o será quando se refere que essa formação nem sempre tem o apoio dos centros de formação e
foge mesmo, muitas vezes, ao seu controlo o que nos indicia que a informalidade que caracteriza

11

Luis Carvalho Rodrigues (Coord.), António Gino, Catarina Sena e Karin Dahlin: Compreender Os
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este tipo de formação assume aqui aspectos de desorganização e de falta de integração num plano
formativo coerente e ajustado às necessidades.

De uma forma genérica, o estudo refere alguns aspectos que também não são surpresa,
nomeadamente ao referir que os maiores beneficiários da formação são os grupos de maior
diferenciação técnica, como sejam os médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica
que, representando cerca de 53 % do total dos recursos humanso do SNS, utilizam 70 % do tempo
de formação. Salienta igualmente a evidente desvalorização do pessoal auxiliar, embora referindo
aspectos estruturais que conduzem a essa situação.

Já no que se refere ao tipo de formação, constatamos uma forte incidência na formação técnica
específica, o que se justifica plenamente nesta área de intervenção, embora a formação transversal,
nomeadamente nas TIC, apareça com um nível que podemos considerar de certa forma insuficiente,
se pensarmos que a evolução da utilização das tecnologias na saúde tende a aumentar
exponencialmente e que é necessário assegurar competências base generalizadas para os recursos
humanos da saúde, como única forma de assegurar que o sector possa dar o salto qualitativo que
as novas políticas, nomeadamente ao nível da e-saúde, exigem.
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A validação e certificação de competências nas TIC
A origem da ECDL
Em meados da década de noventa, consciente da necessidade de assegurar um nível de
qualificações base nas TIC para a generalidade dos cidadãos europeus, o CEPIS – Confederation of
European Professional Informatics Societies desenvolveu uma certificação que veio a posicionar-se
como a referência internacional neste domínio.

Denominada ECDL – European Computer Driving Licence, esta certificação foi vista como a forma
mais eficaz de criar uma base de competências capaz de assegurar que a Europa pudesse atingir
níveis de desenvolvimento tecnológico adequados à já então emergente sociedade da informação.
Isso mesmo foi reconhecido pela Comissão Europeia que, em vários documentos, cita a utilização
da ECDL como exemplo de boas práticas e recomenda a sua adopção.

A ECDL é constituída por sete exames: introdução à informática, sistema operativo e gestão de
ficheiros, processamento de texto, folhas de cálculo, apresentações, bases de dados e internet e
correio electrónico, cobrindo assim as principais ferramentas de produtividade, de forma a assegurar
que os seus detentores dispõem de competência para uma utilização eficaz e produtiva do PC.

De salientar que a ECDL avalia áreas de competências, sendo portanto independente de
fornecedores de software. O processo inicia-se com a obtenção de um cartão de registo de
competências em informática, onde serão registados os exames efectuados com êxito. O prazo para
a obtenção da ECDL é de três anos, a contar da data da realização do primeiro exame.

É possível obter um diploma intermédio, designado ECDL Start, com a aprovação em quaisquer
quatro módulos. O objectivo da ECDL Start é, não só motivar os candidatos com a atribuição de um
diploma após a realização de mais de metade dos exames, mas também de permitir às
organizações estruturar perfis de competências diferentes para postos de trabalho também
diferentes.

Coordenada a nível internacional pela ECDL Foundation, com sede em Dublin, na Irlanda, a ECDL
ocupa já um lugar de relevo no continente europeu, onde está presente em todos os países e onde
atinge já níveis de penetração significativos. O sucesso da ECDL levou rapidamente à sua expansão
para fora da Europa, aqui sob a designação de ICDL – International Computer Driving Licence, com
a sua presença a fazer-se sentir em inúmeros países, num total de perto de uma centena, que vão
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desde a Noruega à Nova Zelândia, dos Estados Unidos à Eslováquia ou da África do Sul à
Argentina.

Assim, a ECDL é já hoje um padrão internacional e um objectivo a atingir por todos aqueles que
pretendem assegurar um nível de competências base, adequado a uma participação efectiva na
sociedade da informação e a uma integração eficaz na economia do conhecimento.

Em cada país existe um Operador Nacional responsável pela implementação do conceito e pela
aplicação das regras e padrões que asseguram que a ECDL seja uma certificação verdadeiramente
internacional. A implementação da ECDL faz-se através de centros de certificação ECDL, que são
autorizados pelo respectivo Operador Nacional a realizar os exames que conduzem à obtenção da
ECDL. A autorização dos centros de certificação ECDL faz-se após uma vistoria de avaliação,
através da qual se determina se a entidade cumpre os requisitos impostos pela ECDL Foundation e
se oferece garantias para poder ser autorizado.

Os objectivos inicialmente previstos, a quando da criação da ECDL, têm vindo a ser gradualmente
atingidos e é já evidente que os países que apostaram numa política séria, consciente e integrada
de educação, formação e certificação são precisamente aqueles que hoje se têm vindo a destacar
pela sua capacidade de inovação e de progresso. Como não poderia deixar de ser, a penetração da
ECDL tinha, naturalmente, de se começar a fazer sentir na área da saúde, onde a crescente
preocupação com o bem estar dos cidadãos, por um lado, e o controle dos custos com a prestação
dos cuidados de saúde, por outro, tem vindo a potenciar a utilização crescente das TIC e o
desenvolvimento de verdadeiras estratégias de e-saúde, nomeadamente em países como o Reino
Unido, que possui a principal estrutura de cuidados de saúde da Europa, representada pelo NHS –
National Health Service, o maior empregador europeu com cerca de um milhão e trezentos mil
colaboradores.

A ECDL no National Health Service (Reino Unido) 12
Em 2001, a ECDL foi adoptada pelo National Health Service (NHS) do Reino Unido como o padrão
de referência para as competências base nas TIC porque:
“O NHS necessita de incrementar as competências nas TIC dos seus colaboradores. Isto
aplica-se tanto ao pessoal não-clínico, como ao pessoal clínico, uma vez que as fronteiras
entre os sistemas de informação clínico e administrativo já não são evidentes como
acontecia anteriormente.”

12
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A adopção da ECDL resultou também da necessidade de se dispor de um padrão a nível nacional,
tendo em consideração:
•

os movimentos de pessoal entre os vários serviços do NHS

•

a definição das competências das pessoas e das especificações dos postos de trabalho

•

a comparação com outras qualificações através de um padrão de referência

•

a definição de um registo prévio de educação e formação

Para coordenar a implementação deste projecto, o NHS criou um Portal, através do qual gere todos
os aspectos operacionais da ECDL, desde a inscrição dos candidatos ao apoio aos centros de
competência, e desde a disponibilização de material formativo ao acompanhamento dos formandos.
Disponibiliza ainda toda a informação necessária aos interessados.
Neste momento, o NHS dispõe de 210 centros de certificação ECDL internos, recorre a 100 centros
de certificação ECDL externos para disponibilização de formação e certificação e dispõe ainda de
mais 100 centros de formação interna que depois enviam os seus formandos a centros de
certificação ECDL externos para se submeterem aos exames. Existem actualmente cerca de 27.000
candidatos inscritos.

De acordo com o que foi definido, a implementação da ECDL desenvolver-se-à em fases,
começando os colaboradores do NHS por obter os módulos 2 e 7 – sistema operativo e gestão de
ficheiros e internet e correio electrónico – após o que, na segunda fase completem quatro módulos
de forma a poderem ter acesso ao diploma intermédio ECDL Start e, finalmente, na terceira fase
continuarão o processo de certificação, de forma a terem os sete módulos que lhes darão acesso à
obtenção da ECDL.

Outros exemplos de utilização da ECDL na e-saúde
Apesar da juventude desta certificação, outros exemplos existem de aplicação em políticas de esaúde, pelo que referirei duas que me parecem significativas.
•

Na Alemanha, o Hospital Charité em Berlim

13

adoptou a ECDL como padrão a ser

utilizado para todos os seus colaboradores. Se refiro este caso, é porque o Charité é o
maior hospital da Europa, com mais de 7.500 colaboradores. É também o local da
faculdade de medicina da cidade de Berlim, com 5.000 alunos. A adopção da ECDL
teve como motivações, não só o aumento da utilização das TIC nos serviços internos
que implicou uma necessidade de dispor de pessoal qualificado em número crescente,

13
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mas também o facto de se tratar de uma certificação internacional, o que se tornou
especialmente atractivo para uma organização com forte relacionamento com o
exterior.
•

14

Um outro caso interessante é o do Rotunda Hospital em Dublin , o primeiro hospital da
Irlanda a adoptar a ECDL. O interesse deste caso reside no facto de o Rotunda
Hospital ter apostado desde muito cedo na implementação das TIC em todos os seus
serviços, tendo mesmo criado em 1996 um certificado interno para validar
competências em várias áreas de conhecimento. No entanto, ficou sempre a ideia de
que o mesmo “não valia o papel em que estava escrito”. O aparecimento da ECDL veio
proporcionar a possibilidade de disponibilizar uma certificação internacionalmente
reconhecida e suficientemente flexível para se adaptar aos requisitos da organização.

Recomendações e sugestões de acção
Em face do que foi dito acima, torna-se evidente a importância de assegurar níveis de competência
que permitam aos trabalhadores do conhecimento no sector da saúde retirar todos os benefícios das
ferramentas de produtividade que, cada vez mais, estão ao seu dispor, de forma a proporcionar
cuidados de saúde com níveis de qualidade e de acessibilidade cada vez mais generalizados.

Como tem sido amplamente demonstrado, os benefícios da utilização generalizada das TIC naquilo
que é já hoje designada por e-saúde implicam assegurar a realização prévia de vários pressupostos,
que passam pela disponibilização generalizada de tecnologias e equipamentos, mas também de
colaboradores habilitados a utilizá-las de uma forma adequada e produtiva.

Assegurar níveis de competências ajustados às novas realidades tecnológicas é o grande desafio
deste início de século mas, para o atingir, é necessário garantir que esses níveis são aferidos com
rigor e com objectividade. E é aí que a ECDL se posiciona, oferecendo garantias de qualidade, de
rigor e de objectividade, como são características de um padrão internacional.

O facto de a ECDL contar já com mais de uma centena de centros de certificação em Portugal,
incluindo um número significativo de reputadas organizações dos sectores público e privado e que
se espera venha a crescer significativamente nos próximos meses, permite um nível de suporte a
políticas descentralizadas que dificilmente encontrará paralelo no nosso país.

14

th

Medicine Weekly (Ireland), November 11 , 1998
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Assim, entendo que uma adopção generalizada da ECDL como certificação base nas TIC por parte
dos organismos ligados à saúde em Portugal é um primeiro passo essencial para assegurar a
existência de uma base de profissionais de saúde que possam garantir o sucesso de qualquer
política de e-saúde que venha a ser adoptada.

Mas não devemos ficar por aqui. Há que assegurar, com realismo mas também com ambição, que o
processo de qualificação e certificação dos profissionais de saúde começa com a ECDL. Que o rigor
que é apanágio desta certificação possa ser replicável noutras áreas tecnológicas mais avançadas
deverá ser um objectivo a atingir, como forma de assegurar níveis de qualificação profissional
consentâneos com a verdadeira “revolução” que uma implementação de sistemas de e-saúde irá
provocar.
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20 Enquadramento
Nesta Secção, que designámos por “Produtos e Soluções”, concentrámos os contributos que
recebemos de empresas nacionais e multinacionais que desenvolvem e prestam serviços
profissionais no sector da saúde.

Podemos ver por esta amostra de contribuições não só a amplitude e inovação de soluções e
produtos que o mercado tem vindo a investigar e a desenvolver, como também alguns resultados de
aplicação em situações concretas.

Observar as experiências dos outros é hoje uma obrigação sob o ponto de vista de gestão dos
negócios e, muito particularmente, no que refere a implementação e o desempenho de sistemas e
soluções com um elevado impacto em recursos – humanos, materiais e financeiros. Este é o cenário
da saúde em Portugal quer à escala nacional quer em espaços regionais ou locais.

Alguns autores distribuem as soluções de e-saúde nas seguintes áreas:
•

Área de Conteúdos – sistemas e funcionalidades de obtenção e disponibilizarão
informação de saúde;

de

para diferentes intervenientes da rede de e-health em situações

gerais e particulares da execução da actividade de saúde;
•

Área de Comércio – sistemas e funcionalidades destinadas a suportar transacções B2C
(prestadores de saúde e o cidadão) ou B2B (prestadores, fornecedores e financiadores);

•

Área de Comunidade – sistemas e funcionalidades relacionadas com a instalação e
utilização de espaços virtuais para troca e partilha de mensagens, reflexões e debates sobre
os assuntos da saúde que forem do interessa da comunidade dos intervenientes;

•

Área de Conectividade – sistemas e funcionalidades relacionados com a prestação de
serviços de saúde pública, clínica, transacções administrativas e integração de sistemas.

•

Área de Cuidados – sistemas e funcionalidades relacionados com a Gestão da Doença,
Processos Clínicos Electrónicos, Telemedicina,...

Temos nesta secção contribuições que abarcam o panorama das áreas acima referidas.
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Temos, ainda, contributos que referenciam soluções e serviços de índole puramente tecnológica
destinados a suportar as infra-estruturas físicas de interacção, tratamento, armazenamento e
comunicação necessárias ao funcionamento em segurança e disponibilidade das mais diversas e
ambiciosas soluções.

Ainda é referido, por alguns dos fornecedores, a sua capacidade de implementar serviços de gestão
e de assumir a operação de toda esta panóplia de infrestruturas, equipamentos e aplicações
informáticas, em regimes de outsourcing mais ou menos complexos.

No contexto deste documento não foi preocupação obter contributos com a exposição dos vários
modelos de gestão entre os diversos intervenientes do Sector da Saúde.

20 Enquadramento
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21 e-Saúde – A Era das Oportunidades
Os avanços na tecnologia estão a transformar o Sector da Saúde e as Tecnologias de
Informação são um factor chave nesse desenvolvimento.

O desenvolvimento da Sociedade da Informação criará as condições para uma fácil comunicação
entre todos os intervenientes no sector da saúde, independentemente das organizações a que
pertençam e da sua localização geográfica. Isto inclui não só a comunicação entre os profissionais
de saúde, mas também entre estes e os seus “clientes” – os cidadãos em geral.

A partir de casa, utilizando a Internet, cada cidadão poderá marcar as suas consultas, aceder ao seu
processo clínico ou obter mais informação sobre as suas doenças ou sobre os tratamentos
prescritos pelo seu médico.

O caminho para esta nova realidade permitirá aumentar consideravelmente a eficácia e a qualidade
dos serviços de saúde, na medida em que a facilidade de acesso aos processos clínicos e de troca
de impressões entre especialistas evitará repetições desnecessárias de exames e reduzirá os
potenciais erros de diagnóstico e/ou de medicação.

Por outro lado, a facilidade de acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos contribuirá
ainda mais para uma melhoria percebida nos cuidados de saúde e para o aumento da sua
satisfação com os mesmos.

Paralelamente, obter-se-ão reduções significativas de custos em muitas áreas, não só pela redução
dos erros e duplicações, como também pela agilização dos processos e eliminação de tarefas
administrativas que deixarão de ser necessárias.

Para que estes resultados possam ser alcançados serão, naturalmente, necessários investimentos a
diversos níveis: Infra-estruturas, equipamentos, sistemas e pessoas.

Ao nível das infra-estruturas, para garantir a segurança e fiabilidade das comunicações com a
largura de banda adequada.

Ao nível dos equipamentos, para assegurar a transição para tecnologia digital (particularmente na
área da imagem) e aumentar as possibilidades de comunicação e interoperabilidade, através da
adesão a standards da indústria.
21 e-Saúde - A Era das Oportunidades
José Lucas, 2004
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Ao nível dos sistemas de informação, os actuais sistemas terão de evoluir para verdadeiros
sistemas PRM (Patient Relation Management), ou sejam, sistemas do tipo CRM orientados para os
pacientes. No centro destes sistemas situar-se-á o Processo Clínico Electrónico gerido por
sistemas EPR (Electronic Patient Record) de 2ª geração.
Enquanto que a 1ª geração de sistemas EPR se focou na
substituição dos processos em papel, a nova geração
foca-se na melhoria do suporte à decisão dos profissionais
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A par dos investimentos em tecnologia são também necessários investimentos ao nível organizativo
e de recursos humanos. A tecnologia, por si só, não resolve os desafios que o sector da saúde
enfrenta. É necessário adequar os serviços e os processos à nova filosofia de trabalho e formar as
pessoas para a utilização dos novos equipamentos e sistemas.

Se nos recordarmos que vários profissionais de saúde nunca utilizaram sequer um PC, poderemos
imaginar o esforço de formação e adaptação que a introdução de novas tecnologias e métodos de
trabalho envolverá.

Empresas como a CSC, devidamente suportada pelos Centros de Competência existentes na
Europa e nos Estados Unidos, dispõem da experiência e competências necessárias para apoiar este
processo de transformação em todas as suas vertentes.
A Computer Sciences Corporation (CSC), com cerca de 90.000 empregados, é um dos líderes
mundiais em Consultoria, Integração de Sistemas e Outsourcing. No relacionamento com os seus
clientes a CSC privilegia o estabelecimento de parcerias duradouras baseadas no respeito,
responsabilidade, abertura e confiança mútuas. É este entendimento singular que permite à CSC
oferecer soluções inovadoras e eficazes.

Na área dos cuidados de saúde a CSC combina um profundo conhecimento do sector e das
Tecnologias de Informação com competências aos níveis estratégico e operacional. Os nossos
serviços estão desenhados para apoiar as organizações do sector a reduzir custos, agilizar
processos, diminuir tempos de resposta e a melhorar a qualidade dos serviços prestados.

21 e-Saúde - A Era das Oportunidades
José Lucas, 2004
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22 O Sector da Saúde e a Mobilidade
Hoje em dia, as redes móveis destinam-se não apenas à transmissão de voz como também
asseguram os serviços de correio electrónico, SMS, notícias, resultados desportivos, jogos e troca
de informações para indústrias verticais (p. ex. a área da Saúde). Tal é possível graças a
tecnologias como Bluetooth, GPRS, 3G e Wireless LAN. Pioneira na telefonia móvel, a Ericsson
utiliza a sua experiência global para estender a mobilidade às indústrias verticais como por exemplo
a indústria da Saúde.

A proposta de valor da Ericsson passa pelo fornecimento de sistemas, serviços e licenciamento de
tecnologia, baseada no seu knowhow e na sua experiência em redes globais e desta forma garante
a análise, o desenho, a implementação e a operação de soluções viáveis e totais aos seus clientes.
As nossas soluções são estruturadas com base no entendimento das necessidades dos nossos
clientes e em tecnologias económicas (cost–efficient) que geram novos fluxos de receitas.

A Ericsson tem uma longa tradição de inovação e pioneirismo. Liderámos a transição da telefonia
móvel analógica para a digital e lideramos agora as comunicações e serviços móveis da terceira
geração, algo que só é possível graças ao nosso forte empenho em I&D. Continuamos a impulsionar
o desenvolvimento da tecnologia e dos serviços estando presentes nos diversos fóruns de
standardização relativos a plataformas e aplicações abertas.

Introdução
Cada vez mais as pessoas estão a adquirir hábitos de completar múltiplas tarefas quando em
movimento (mobilidade), alternando continuamente entre diferentes contextos: entre o trabalho e o
lazer, a voz e os dados, o público e o privado e entre os diferentes canais de comunicação.

Como consequência é crescente a exigência de velocidade e de desempenho na sociedade e como
tal esta exigência também é colocada nas infraestruturas que a suportam, nomeadamente a
infraestrutura de comunicações. Um aspecto interessante é que a ligação directa de banda larga
(“always on”) produz uma alteração muito mais profunda no comportamento do utilizador final do
que o acesso de alta velocidade por si só, dado que introduz uma variável cada vez mais
importante, a possibilidade de aceder à informação a qualquer hora e em qualquer lugar.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permitem eliminar as restrições geográficas e
temporais, e assegurar novas modalidades de prestação dos serviços hoje em dia utilizados.
22 O Sector da Saúde e a Mobilidade
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Neste documento, iremos brevemente apresentar alguns projectos na área da saúde que contam
com a participação da Ericsson como fornecedor de conhecimento, de tecnologia, de serviços
profissionais e de recursos humanos especializados em redes para a indústria da saúde, utilizando
as novas capacidades das redes móveis e dispositivos de saúde integrados.

Nalguns projectos, as redes móveis são a base para a mobilidade dos pacientes, noutros as redes
de comunicações são a plataforma para a conectividade de interligação de todos os agentes do
mercado da saúde (médicos, pessoal de enfermagem, hospitais, etc.).

MobiHealth –Wireless Body Area Networks para Cuidados de Saúde

www.mobihealth.org

Resumo

O projecto MobiHealth

15

desenvolveu serviços de saúde inovadores com base na utilização das

capacidades das redes móveis. Tal foi conseguido com a integração de sensores numa Body Area
Network (BAN) sem fios (wireless) para cuidados de saúde e uma plataforma de serviços de saúde
móveis (m-health). Os sensores ligados à BAN medem e transmitem continuamente sinais vitais,
áudio, imagens ou informações de posicionamento aos médicos e prestadores de serviços de
saúde. A BAN facilita assim a monitorização dos sinais vitais dos doentes, possibilitando desse
modo a prevenção e tratamento proactivos da doença por meio de uma monitorização contínua do
estado de saúde dos doentes “em qualquer altura e em qualquer lugar”.

A utilização das BANs aliadas a uma avançada comunicação sem fios permite a gestão remota das
doenças crónicas e a detecção de emergências de saúde, maximizando simultaneamente a
mobilidade dos doentes. A BAN incorpora um conjunto de dispositivos (sensores) de uso corporal e
trata da comunicação entre esses dispositivos e a comunicação externa com um local remoto. No
projecto MobiHealth, os principais dispositivos utilizados são os sensores clínicos e os dispositivos
de posicionamento (GPS), em que a unidade remota de cuidados de saúde é um prestador de

15

O Projecto MobiHealth (Nº IST-2001-36006) é apoiado pela Comissão Europeia ao abrigo do 5º Quadro Comunitário de
I&D.
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cuidados de saúde (um hospital ou centro clínico). Os sinais biológicos medidos pelos sensores
ligados à BAN são transmitidos à unidade remota de cuidados de saúde através de redes móveis.

Os resultados do projecto incluem uma arquitectura – e um protótipo – de plataforma genérica de
serviço para prestação de serviços de saúde ubíquos baseados nas Body Area Networks. A BAN e
a plataforma de serviço do MobiHealth estão a ser experimentadas em quatro países europeus com
diversos grupos de doentes. O Sistema MobiHealth potencialmente suporta, além dos sensores,
qualquer dispositivo de uso corporal; daí que o sistema tenha inúmeras possibilidades de aplicação
ao nível dos cuidados de saúde, permitindo a prestação desses cuidados junto da comunidade.

A visão MobiHealth

Existem várias forças a influenciarem as transformações na indústria da saúde:
•

A indústria farmacêutica enfrenta a erosão dos modelos e processos empresariais
tradicionais. Os períodos de exclusividade para a comercialização de produtos farmacêuticos
são cada vez mais curtos, ao passo que os custos de investigação, desenvolvimento,
marketing e vendas são cada vez mais elevados.

•

Os hospitais estão a implementar medidas de redução dos custos significativas. Estão a ser
instalados sistemas de controlo financeiro para gerir e controlar os custos administrativos e
cutos de tratamento hospitalar.

•

Os médicos vêem-se confrontados com reduções orçamentais, ao passo que a concorrência
aumenta. Concomitantemente, os doentes tornam-se mais exigentes e desejam um maior
envolvimento no processo de tratamento.

O objectivo do MobiHealth é prestar apoio aos intervenientes na área da saúde em relação às
mudanças que se aproximam e fornecer soluções tecnológicas para os problemas com que estes se
defrontam.
22 O Sector da Saúde e a Mobilidade
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Este objectivo foi atingido através da concepção e integração de uma plataforma de serviços de
saúde baseada em avançadas redes e tecnologias de comunicação. A plataforma MobiHealth
baseia-se em tecnologias de Body Area Networks (BANs), comunicações de banda larga sem fios e
dispositivos médicos móveis (que cada paciente possa “levar” consigo), destinados a prestar
serviços de saúde móveis aos doentes.

Estas tecnologias permitem o desenvolvimento de serviços de cuidados de saúde remotos para os
pacientes, nomeadamente a gestão de doenças crónicas e a detecção de emergências de saúde. O
que se pretende é que os doentes beneficiem de uma maior mobilidade e de melhor qualidade de
vida, evitando-se ou reduzindo-se as hospitalizações. Para os prestadores de serviços de saúde,
significa o alívio da pressão sobre os serviços hospitalares já bastante sobrecarregados.

A tecnologia mobihealth

A BAN de cuidados de saúde é uma inovadora ferramenta de monitorização que consiste em
sensores, accionadores, e plataformas de comunicação e processamento. A comunicação entre
entidades numa mesma BAN é denominada comunicação intra-BAN. Para utilizar a BAN para
monitorização remota, é necessária comunicação externa que é designada comunicação extra-BAN.
A entidade que permite a comunicação extra-BAN chama-se Mobile Base Unit (MBU).

22 O Sector da Saúde e a Mobilidade
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Os sensores e accionadores estabelecem uma rede ad-hoc e utilizam a MBU para comunicar para
fora da BAN.

Um sensor assegura a conversão de um sinal físico, como por exemplo um movimento, actividade
muscular ou fluxo sanguíneo do doente, num sinal eléctrico. Este sinal é, depois, amplificado,
condicionado, digitalizado e comunicado no interior da BAN. A plataforma de serviço M-health
consiste em serviços de sensor e de accionador, comunicações intra-BAN (p. ex. Bluetooth) e extraBAN (p. ex. UMTS) e de uma camada de serviços M-health.

Implementação

A Fig. 1 mostra o sensor autónomo EISlab (à esquerda) e um TMSI front-end (à direita). Os
eléctrodos, o sensor de movimento, o oxímetro de pulso e o botão de alarme são exemplos de
dispositivos de captação que podem ser ligados ao front -end. Embora a MBU actualmente utilizada
nos estudos experimentais do MobiHealth se baseie na plataforma HP iPAQ (Fig. 2), prevê-se
futuramente a transferência para uma plataforma de telefone móvel como a Sony Ericsson
P800/P900.

Fig. 1: Sensor autónomo e front-end, sensores de ECG

Fig. 2: o iPAQ H3870
actua como plataforma
MBU, mostrando o
pletismograma de pulso
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Conclusões

O ponto de partida do projecto foi a visão de serviços de saúde móveis e ubíquos baseados em
Body Area Networks. O projecto desenvolveu um protótipo de BAN, uma plataforma de serviços
BAN e serviços para grupos de doentes de acordo com os requisitos especificados pelos parceiros
clínicos.

O MobiHealth teve como resultado um protótipo BAN, realizado por meio de integração de
tecnologias existentes, sem que se colocasse a tónica na miniaturização ou na optimização da
utilização de baterias. As atenções concentraram-se principalmente na arquitectura, concepção e
implementação de uma plataforma de serviço M-health.

Os estudos experimentais abrangeram quatro países europeus e incluem as áreas de cuidados
agudos (traumatologia), monitorização de doentes crónicos e de alto risco e monitorização de
doentes com necessidades de cuidados domiciliários.

Estes estudos englobam diversas áreas e problemas de saúde, nomeadamente gravidez,
traumatologia, cardiologia (arritmia ventricular), artrite reumatóide e insuficiência respiratória (doença
pulmonar obstrutiva crónica).

Os estudos incidem sobre a utilização das BANs em doentes reais e BANs para profissionais de
saúde (BAN do pessoal de enfermagem, BAN de paramédicos).

Foram seleccionados de modo a representarem uma gama de requisitos de largura de banda:
baixos (inferior a 12 Kbps), médios (12 – 24 Kbps) e elevados (superiores a 24 Kbps) e a incluir
requisitos de tempo não real (p. ex. transmissão rotineira de ECG tri-semanais) e requisitos de
tempo real (p. ex. alarmes, transmissão de sinais vitais numa situação traumatológica crítica).

A convergência das comunicações e das funcionalidades informáticas, através do aumento da
capacidade de processamento e funcionalidades dos telefones móveis, proporciona um leque de
plataformas de implementação para Body Area Networks com comunicações extra BAN através de
redes móveis comerciais.
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Solução para Sistema de Informação de Cuidados de Saúde Primários
Introdução

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm um enorme potencial para o
melhoramento da qualidade dos cuidados de saúde.

Neste contexto, os sistemas de informação de cuidados de saúde desempenham um papel
significativo na reformulação dos actuais sistemas neste domínio.

Eles representam um dos factores fundamentais para assegurar a disponibilidade de cuidados de
saúde eficientes e centrados no doente e também proporcionam a prestação de cuidados de saúde
baseados nos mais avançados conhecimentos científicos disponíveis.

O sistema de informação PHC (Primary Health Care) integra todos os intervenientes do sector dos
cuidados de saúde primários: Ministério da Saúde, companhias de seguros de saúde, instituições de
saúde pública, prestadores de cuidados de saúde, hospitais, farmácias e cidadãos.

Estrutura do Sistema de Informação de Cuidados de Saúde Primários

Recorrendo a redes privadas virtuais (VPN), o sistema de informação de cuidados de saúde
primários liga todos os consultórios médicos, companhias de seguros de saúde e outros
intervenientes envolvidos nos cuidados de saúde primários à parte central do sistema de
informação.

A parte central do sistema de informação contém directórios estatais, um repositório electrónico dos
registos de cuidados de saúde (EHCR), portal PHC e componentes para serviço de mensagens.
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O portal PHC representa o único ponto de acesso ao sistema de informação PHC e oferece aos
utilizadores do sistema vários serviços (p. ex. autenticação). Os componentes do serviço de
mensagens permitem a integração baseada em mensagens de aplicações de utilizador
heterogéneas, autónomas e distribuídas em conformidade com o standard HL7.

O repositório electrónico central de registos de cuidados de saúde, que só pode ser acedido por
utilizadores autorizados segundo regras e responsabilidades definidas, contém registos electrónicos
de todos os doentes que se encontram registados no sistema de cuidados de saúde.

Os directórios estatais incluem o Directório de Recursos de Cuidados de Saúde que contém
informações hierarquicamente estruturadas sobre os recursos dos cuidados de saúde (incluindo os
seus prestadores) e o Directório Electrónico da População, que contém dados pessoais e
demográficos sobre os doentes registados no sistema de cuidados de saúde.

Melhoria da qualidade dos cuidados de saúde através da utilização do Sistema de Informação
PHC

Com vista a melhorar a qualidade dos cuidados prestados, o sistema de cuidados de saúde deverá
ser apoiado por sistemas de informação cuidadosa e conscientemente concebidos para produzir
cuidados eficientes, centrados nos doentes e seguros para todos eles.
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A existência de análises sistemáticas e de directrizes clínicas para os prestadores de cuidados de
saúde é um auxiliar clínico essencial. A selecção dos métodos deverá basear-se na utilização de
evidências sistematicamente adquiridas para determinar se uma intervenção, exame de diagnóstico
ou terapêutica, produz melhores resultados do que as restantes alternativas.

A clínica baseada nas evidências constitui a integração das melhores provas de investigação com o
conhecimento clínico e os valores dos doentes. Além disso, a disponibilidade dos serviços de
cuidados de saúde deve ser assegurada independentemente do estatuto socio-económico, da
localização geográfica e de outros factores.

O acesso à informação e ao conhecimento sobre cuidados de saúde fornece aos doentes
abundantes oportunidades de se informarem e envolverem activamente na tomada de decisões
clínicas.

O sistema de informação PHC assegura cuidados atempados e eficazes sensíveis às preferências,
necessidades e valores de cada doente.

Este sistema proporciona, além disso, o acesso a informação relacionada com os cuidados de
saúde e baseada nas melhores práticas e no conhecimento científico. Tal partilha de conhecimento
cria oportunidades de educação contínua dos prestadores de cuidados de saúde.

A forte infra-estrutura de comunicação e informação proporcionada pelo sistema de informação PHC
permite uma coordenação eficaz dos processos.

Além disso, a gestão automatizada de documentação médica apoia a colaboração entre todos os
intervenientes do sistema. A documentação administrativa e médica no sistema de cuidados de
saúde primários é gerida através da utilização do portal PHC e de agentes XML/HL7 adequados.

O portal PHC permite o acesso seguro a bibliotecas digitais e bases de dados de conhecimentos
com directrizes clínicas localizadas fora do sistema de informação PHC. Este portal permite ainda a
personalização dos serviços de acordo com as preferências e necessidades de utilizadores
individuais ou grupos.

A figura que se segue ilustra a arquitectura de três níveis do portal PHC.

Para a comunicação, os intervenientes dos cuidados de saúde primários podem utilizar diferentes
terminais, como os telemóveis, PCs ou PDAs.
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O portal PHC assegura o serviço de correio electrónico, serviço de mensagens curtas (SMS) e
serviços móveis WAP (Wireless Application Protocol) que podem ser personalizados de acordo com
as preferências e necessidades individuais.

Gestão eficiente dos processos de cuidados de saúde

O sistema de informação PHC oferecerá novos tipos de serviços específicos de cuidados de saúde
de elevada disponibilidade (24h, 356 dias por ano) aos intervenientes nos processos de cuidados de
saúde. Esse sistema, baseado em relações de tratamento contínuas, utilizando tecnologias de
comunicação permite que os doentes recebam cuidados sempre que deles necessitem e sob
variadas formas, e não apenas através de consultas presenciais.

O sistema de informação de cuidados de saúde primários permite ainda a recolha sistemática de
dados relacionados com os cuidados de saúde, de modo a que estes sejam dispensados aos
doentes com base nas melhores práticas e conhecimentos científicos disponíveis.
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Para além do serviço electrónico de gestão de registos de cuidados de saúde, o sistema de
informação de cuidados de saúde primários oferece um serviço de gestão de dados dos doentes e
um serviço de gestão dos recursos de cuidados de saúde.

Além disso, recorrendo ao serviço de terminologia do portal PHC, os prestadores de cuidados de
saúde podem obter os mais recentes códigos e classificações necessários para a documentação
desses cuidados. Estes serviços ajudam os prestadores de cuidados de saúde a reunir informação
valiosa para a sua prática clínica e a automatizar a gestão de documentos.

Uma vez que a inexactidão dos dados pode trazer consequências graves para a saúde do doente, a
sua correcção é um dos factores importantes para a segurança do doente.

A gestão automatizada de documentação oferece a possibilidade de desenvolvimento das várias
ferramentas de análise inteligente que se revelam extremamente úteis para o controlo dos
processos empresariais e para a qualidade do atendimento. As aplicações mais interessantes são
provavelmente:
•

Pesquisa e armazenamento de dados – repositório electrónico central de registos de
cuidados de saúde que fornece informações clínicas completas sobre os doentes e dados de
gestão flexíveis que podem ser acomodados para várias aplicações de pesquisa de dados.
Uma tal arquitectura de base de dados de registo electrónico de cuidados de saúde
proporciona ao Ministério da Saúde o acesso transparente a dados médicos úteis
necessários para as análises das informações da actividade.

•

Base de conhecimento para projectos educativos e de investigação – os dados clínicos
armazenados no repositório central podem ser utilizados para fins científicos e programas
educativos já que o repositório não contém dados pessoais que possam violar as leis de
privacidade.

O sistema de informação PHC permite o desenvolvimento do armazenamento avançado de dados,
bem como aplicações de pesquisa de dados que apoiam a tomada de decisões com base nas
melhores práticas e conhecimentos científicos disponíveis (medicina baseada em evidências).

As aplicações avançadas permitirão o controlo financeiro e a análise de qualidade.

Consequentemente, fazendo uso dos resultados obtidos das várias análises, o Ministério da Saúde
poderá aumentar a qualidade dos cuidados, optimizar os processos empresariais e torná-los
economicamente mais eficazes.
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O serviço de auditoria é responsável pelo registo de todas as transacções que ocorram entre os
serviços middleware e/ou as aplicações do utilizador final. Os logs produzidos poderão
subsequentemente ser utilizados para analisar retrospectivamente as transacções, ou mesmo para
efectuar débitos.

O sistema de informação PHC oferece um serviço de mensagens fiável entre todos os
intervenientes nos processos de cuidados de saúde primários. O serviço de mensagens está
conforme com o standard HL7.

O serviço de mensagens permite a integração dos processos empresariais entre os intervenientes
dos cuidados de saúde primários.

A comunicação baseada na troca de mensagens HL7 suporta a integração funcional dos sistemas
clínicos e administrativos, assegurando a automatização de processos como a admissão e alta de
doentes, o encaminhamento dos doentes para os especialistas e o acesso aos resultados
laboratoriais (automaticamente ou a pedido).
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As transacções baseiam-se na troca de mensagens estandardizadas entre as aplicações dos
utilizadores e os sistemas de informação. Uma vez que as transacções são conformes com o
standard HL7 abrangem todos os processos de cuidados de saúde, elas apoiam um controlo
financeiro eficiente bem como a prestação de cuidados de saúde atempados e eficazes.

Protecção e confidencialidade dos dados médicos

Os dados pessoais de cuidados de saúde constituem informação sensível que deve ser visualizada
e processada apenas por profissionais de saúde autorizados.

A integridade, confidencialidade e privacidade dos dados tem sido um dos principais requisitos na
concepção e implementação dos sistemas de informação de cuidados de saúde.

Para além disso, o sistema de informação PHC tem em conta as preocupações de carácter legal e
ético que devem ser acauteladas nos processos de cuidados de saúde.

O sistema de informação PHC permite um elevado nível de segurança ao disponibilizar cinco
potentes mecanismos de protecção. Só os utilizadores autorizados de acordo com funções e
responsabilidades definidos com exactidão podem utilizar os serviços de middleware do sistema de
informação PHC.

O serviço de autorização oferecido pelo portal PHC gere as funções e os correspondentes direitos
de acesso dos utilizadores, juntamente com associações a perfis personalizados. Considerando a
elevada sensibilidade dos dados clínicos dos doentes, o sistema de informação PHC garante a
confidencialidade e privacidade dos dados.

Além disso, o sistema de informação PHC é capaz de cumprir os requisitos legais e éticos através
do tratamento seguro dos dados clínicos, da autenticação do utilizador, do acesso baseado na
função e do serviço de auditoria.

A concepção do mecanismo de protecção orienta-se pelo princípio de que o acesso aos dados
clínicos do doente só pode ser dado aos profissionais de saúde que estejam autorizados a visualizar
os dados em conformidade com a legislação.
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A autorização para visualizar e actualizar os registos electrónicos de cuidados de saúde dos doentes
é concedida apenas a profissionais de saúde autorizados de acordo com as suas funções e
responsabilidades.

As funções e responsabilidades definem a extensão de dados clínicos que podem ser visualizados
pelos profissionais de saúde.

Além disso, é necessário o consentimento do doente para o acesso legal aos dados. O
consentimento é dado através do cartão inteligente do doente. Sem o cartão inteligente do doente, o
prestador de cuidados de saúde não pode obter autorização para utilizar os serviços do sistema de
informação

PHC.

Este

procedimento

protege

a

privacidade

dos

doentes

e

garante

a

confidencialidade dos dados.

A arquitectura do registo electrónico de cuidados de saúde assegura o anonimato dos dados clínicos
uma vez que não contém quaisquer informações pessoais.

Consequentemente, tais dados clínicos podem ser utilizados para actividades de investigação
científica sem o receio de que a identidade do doente seja revelada.
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No caso de ser necessária a identidade do doente, a instituição responsável pela investigação
deverá obter permissão nos termos da lei.

Conclusão

O sistema de informação de cuidados de saúde primários constitui um dos factores fundamentais
para assegurar cuidados de saúde eficientes e centrados no doente. Integra todos os intervenientes
nos processos empresariais de cuidados de saúde primários que têm influência na qualidade do
sistema de saúde nacional.

A lista de intervenientes inclui o Ministério da Saúde, as companhias de seguros de saúde, as
instituições de saúde pública, os prestadores de cuidados de saúde, hospitais, farmácias e
cidadãos. A implementação do sistema de informação PHC assegura cuidados de saúde oportunos,
eficazes e sensíveis às preferências, necessidades e valores dos doentes.

Além disso, o sistema de informação permite o acesso a informações relacionadas com os cuidados
de saúde baseadas nas melhores práticas e conhecimentos científicos. Tal partilha de
conhecimentos cria uma oportunidade de educação contínua dos prestadores de cuidados de
saúde.

A sólida infra-estrutura de comunicação e informação proporcionada pelo sistema de informação
PHC permite uma coordenação efectiva dos processos dos cuidados de saúde.

Por outro lado, a colaboração entre os intervenientes nos cuidados de saúde é apoiada pela gestão
automatizada de documentos.

Utilizando os serviços de middleware oferecidos pelo sistema de informação PHC, os intervenientes
nos cuidados de saúde primários têm as seguintes vantagens:
•

Acesso transparente a dados clínicos e administrativos dos doentes;

•

Processamento de registos electrónicos de cuidados de saúde com todos os dados clínicos
relevantes em forma electrónica;

•

Recolha efectiva de informação médica para planeamento e optimização dos processos de
cuidados de saúde;

•

Boa relação custo-eficácia das práticas de cuidados de saúde;

•

Partilha de conhecimentos baseada nas melhores práticas e conhecimentos científicos;
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•

Plataforma aberta capaz de integrar e permitir a colaboração entre todos os intervenientes
nos cuidados de saúde;

•

Participação activa dos doentes nos processos de cuidados de saúde;

•

Melhoria de qualidade dos actuais processos empresariais nos cuidados de saúde primários.

Os dados pessoais de cuidados de saúde constituem informação sensível que deve ser visualizada
e processada apenas por profissionais de saúde autorizados. Levando em linha de conta a elevada
sensibilidade dos dados clínicos dos doentes, o sistema de informação PHC garante a
confidencialidade e privacidade dos dados.

Além disso, o sistema de informação PHC poderá satisfazer os requisitos legais e éticos de
segurança através de um tratamento protegido dos dados clínicos, autenticação do utilizador,
acesso dependente das funções ocupadas e serviço de auditoria.

Projecto WISDOM

Resumo

O projecto WISDOM é um projecto de video telefonia móvel dos programas de I&D Europeus que
visa desenvolver uma solução, para pessoas surdas, baseada na utilização de um servidor de video,
de menus de texto e gráficos e no reconhecimento automático de linguagem gestual.

Introdução

Apesar de se falar muito em Telecomunicações Europeias avançadas, as boas notícias não são do
conhecimento geral. As pessoas surdas, por exemplo, têm sido habitualmente discriminadas no que
toca à telefonia. Em vez de beneficiar todas as pessoas, esta tem sido utilizada para recusar
empregos. Embora existam telefones de texto, estes são primitivos e as pessoas surdas não
desejam ter de utilizar dispositivos auxiliares que mais não fazem do que evidenciar a sua
“deficiência”; estas pessoas desejam independência e igualdade.

Uma pesquisa realizada nos 15 Estados Membros revelou que é preciso colmatar o abismo
existente entre a percepção que os profissionais têm das pessoas surdas e a perspectiva que estas
têm de si próprias como cidadãos que necessitam de acesso à informação para poderem dar o seu
contributo à sociedade. A perspectiva surda é sustentada pela sua língua gestual válida e eficaz.
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Em Junho de 1988, o Parlamento Europeu “reconheceu as línguas gestuais utilizadas pelas pessoas
surdas de cada estado membro.” Porém, na maior parte dos países, os efeitos tangíveis deste
avanço não são prontamente visíveis. Os serviços podem ser demasiado dispendiosos e são
geralmente acrescentados como um apêndice aos sistemas fixos existentes para as pessoas
ouvintes.

O projecto WISDOM irá desenvolver um sistema de telecomunicações móveis usando vídeo para
pessoas surdas, com acesso a um servidor vídeo através de menus de texto/gráficos e directamente
através do reconhecimento da língua gestual.

Serão incluídas características de concepção específicas para surdos e pessoas idosas.

Objectivos do projecto
•

Desenvolver e testar um dispositivo de comunicação vídeo para pessoas surdas usando
redes móveis de terceira geração

•

Criar um serviço de informação vídeo 24/7 para pessoas surdas em mobilidade, permitindolhes aceder a fontes de informação, interactivamente a partir de qualquer parte da rede.

•
•

Facultar o acesso ao serviço de informação e aos serviços de emergência através do
reconhecimento da língua gestual por meio de uma interface de utilizador para o servidor
vídeo, activado directamente através dos gestos do utilizador.
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•

Facultar o acesso aos utilizadores de telefone de voz através de um serviço de
retransmissão vídeo com intérpretes de língua gestual que assegurem a tradução fluente
numa chamada capaz de garantir aos utilizadores um estatuto igual na interacção.

•

Incorporar standards de Telefonia de Texto Global de modo a assegurar o desenvolvimento
e teste de uma interface texto/vídeo.

•

Efectuar o interface do desenvolvimento com serviços e provisão de rede de terceira
geração de modo a assegurar o acesso das pessoas surdas a uma nova era de
telecomunicações com, pelo menos, o mesmo nível de acesso entre si e conteúdo de
informação que as pessoas ouvintes.

A technologia WISDOM

O projecto WISDOM irá inovar na utilização de standards de video codificado, tal como por exemplo
o MPEG-4 e a sua transmissão em redes móveis, bem como o reconhecimento de linguagen gestual
e a criação de um serviço baseado em linguagem gestual nessas mesmas redes.

A propagação do uso da Internet gerou o desenvolvimento de um conjunto de protocolos que
combatem os problemas associados à entrega de informação crítica. As entidades envolvidas com o
WISDOM trabalham com protocolos como por exemplo ITU H.320, H.324, SIP, H.261 e H.263 no
entanto no âmbito do WISDOM os protocolos a serem explorados serão o MPEG 4, H.323 e SIP
dado serem os protocolos mais recentes para a video transmissão e conferência. Dado que estes
protocolos usam compressão H.263 este será o standard usado nos trials de transmissão Wireless
Lan.

Os resultados dos programas EC ACTS ONTHEMOVE (ACTS 034), SCALAR (ACTS 077) e
EMPHASIS já abordaram muitos dos assuntos e problemas com que o projecto WISDOM terá de
lidar e como tal os resultados desses projectos serão incorporados no projecto WISDOM.

A rede de telecomunicações da Vodafone será a rede usada para implementar os Trials do projecto
WISDOM numa rede 3G.
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23 e-Saúde – Infraestruturas Tecnológicas
O principal desafio que se apresenta hoje às empresas na área das TIC em termos do valor que
podem representar para as organizações de cuidados de saúde, prende-se com o conseguir
compreender onde e como as soluções de tecnologia podem aumentar a eficiência na prestação de
serviços de saúde.

É hoje reconhecido por muitos profissionais de saúde que, despendem por vezes tempo excessivo
com tarefas administrativas, ou até que, a integração das múltiplas ferramentas de trabalho que
utilizam lhes poderia facilitar substancialmente o trabalho, dando-lhes mais tempo para estar junto
dos seus pacientes.

Assim, as empresas de TIC têm que se apresentar como um parceiro que, ao lado dos profissionais
de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares, administrativos, etc), lhes mostre o que a
tecnologia hoje pode oferecer e, em conjunto, se definam prioridades acerca das áreas a actuar.

Em que áreas actuar? O tipo de soluções tecnológicas que as empresas podem hoje disponibilizar
às organizações de cuidados de saúde dividem-se sobretudo em duas grandes áreas:
•

soluções específicas de apoio à actividade das instituições

•

soluções de infra-estrutura que garantam fiabilidade, disponibilidade, flexibilidade e
eficiência aos diversos sistemas de suporte.

Começando pela segunda área, num momento em que cada vez mais processos nas organizações
de saúde estão informatizados, é de vital importância garantir a segurança e disponibilidade da
informação e dos diversos dispositivos de acesso. Tal pode passar, por exemplo, por:
•

serviços de suporte à rede de informática distribuída (ex: suporte telefónico, reparações,
alterações de configurações, salvaguarda de informação, etc.),

•

gestão e administração da infra-estrutura central (ex: gestão de aplicações, bases de dados,
servidores e redes),

•

implementação de novas infra-estruturas de comunicações (ex: integração de voz e dados
em redes IP,

•

implementação de redes de comunicações sem fios dentro das instalações dos hospitais e
clínicas), implementação de processos e ferramentas de gestão e controlo de toda esta infraestrutura (ex: implementação de processos de ITSM ou ferramentas de “Business Process
Management” ou “Application Management”),
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de modo a que seja, a todo o momento, possível saber o seu estado e agir sobre focos de
potenciais falhas ou, ainda, pelo desenvolvimento e implementação de aplicações que integrem a
múltipla informação existente nos diversos sistemas já existentes.

Ou seja, todos aqueles serviços típicos de infra-estrutura IT que são hoje utilizados por muitas
empresas, sendo implementados nas organizações de cuidados de saúde poderão trazer-lhes os
mesmos benefícios que as empresas experimentaram:
•

redução de custos operacionais,

•

redução do risco associado às mudanças,

•

aumento da qualidade dos serviços prestados, e

•

aumento da capacidade da empresa em transformar as ameaças em oportunidades de
vantagem competitiva.

Mas além de todas estas áreas genéricas de TIC, hoje a tecnologia oferece também possibilidades
que para muitos seriam consideradas ficção há bem pouco tempo. Com o cada vez maior
investimento feito no desenvolvimento de ferramentas de apoio à actividade médica (referimos a
actividade médica apenas como exemplo, o mesmo já acontecendo hoje para as componentes de
farmácia e enfermagem, entre outras), têm vindo a desenvolver-se ferramentas que permitem ao
médico ter toda a informação que necessita ao alcance de um dedo. Por exemplo, com a utilização
de um PC de bolso através de uma rede sem fios, fruto de toda uma infra-estrutura que exista
desenvolvida por trás, poderá, no momento em que está em frente ao doente:
•

ter acesso online aos diversos diagnósticos por que o paciente passou no exacto momento
em que eles ficam disponíveis,

•

ter acesso a toda a sua história clínica,

•

prescrever tratamentos que automaticamente o enfermeiro recebe,

•

aceder a bases de dados de informação sobre casos semelhantes conhecidos,

•

aceder a informação sobre medicamentos, ou receitar medicamentos que são de imediato
disponibilizados na farmácia,

tudo sem que saia de perto do doente ou dispenda um único minuto do seu tempo a preencher ou
consultar papeis.

Tudo isto é apenas uma pequena amostra do que hoje já existe disponível em muitos hospitais de
outros países (alguns aqui bem perto na vizinha Espanha) e que também já se encontra em alguns
dos mais avançados hospitais portugueses.

Mas há ainda muito por fazer. E as organizações de serviços de tecnologias de informação, podem
ser um parceiro valioso para as unidades de saúde, tornando realidade as necessidades há muito
reconhecidas pelos profissionais a actuar neste sector. Seja pela melhoria das infra-estruturas de
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suporte à sua actividade, ou pela implementação de sistemas de informação hospitalar (HIS),
soluções de mobilidade para os diversos profissionais (ex: mobile doctor, emergency professionals
integration), ou ainda pela implementação de sistemas de apoio às actividades de suporte ao
funcionamento das instituições de cuidados de saúde (ex: marcações de consultas online, gestão de
turnos, gestão de pedidos, gestão de ocupação de enfermarias, etc).

A HP hoje dá este tipo de ajuda a muitos profissionais e instituições pelo mundo, e está capacitada
também para apoiar as instituições nacionais nesta e outras áreas.

Temos a tecnologia, as aplicações e as pessoas, que em conjunto com os excelentes profissionais
que hoje trabalham na melhoria dos cuidados de saúde em Portugal, podem ajudar a transformar
algumas destas ideias em realidade.
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24 e-Saúde - Portal Hospitalar
Intranet Hospitalar
O sector da Saúde está a mudar, a nível internacional e também em Portugal. Para isso tem
contribuído a modernização gradual das infra-estruturas, as novas descobertas científicas e
tecnológicas e a progressiva adopção de novas práticas de operação e gestão e apoiadas por
Sistemas de Informação dedicados.

Os gestores hospitalares por um lado e a classe médica e auxiliar por outro, estão gradualmente a
dar-se conta do potencial de benefícios que as novas tecnologias colocadas no mercado podem
trazer para a sua produtividade e para um melhor serviço prestado ao utente e à comunidade.

Uma Intranet Hospitalar é uma solução que permite aos médicos, enfermeiros e outros
profissionais de saúde consolidar toda a informação que o hospital e sistemas clínicos têm
relativamente a um utente, apresentando-a de uma forma simples e integrada. Oferece ao hospital a
possibilidade de qualquer um dos seus profissionais de saúde aceder à informação clínica relevante
a partir de um computador pessoal, sem prejuízo da segurança do acesso à informação e da
privacidade devida à mesma.

Nos parágrafos seguintes, é apresentado de uma forma visual uma proposta de Intranet Hospitalar
no que diz respeito à interacção com a informação clínica. Naturalmente existem outras áreas de
intervenção de uma Intranet Hospitalar, mas por ora apresentamos apenas esta vertente.

Intranet Hospitalar - Informação Integrada
No exemplo seguinte, é mostrada a informação de um paciente chamado Steve Masters. São
apresentados, de forma combinada, a sua ficha clínica, agenda de consultas, informação trocada
com o paciente, relatórios e resultados clínicos. Tudo integrado num único ponto de acesso.

24 e-Saúde - Portal Hospitalar
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Benefícios
Foco e prioridade

Esta Intranet Hospitalar ajuda a agregar a informação de uma forma lógica, apresentando-a no
momento e na forma adequada para o médico ou para o profissional de saúde que a consulta. Os
dados clínicos apresentados podem ser processados de imediato através do profissional de saúde
que tenha autorização para o efectuar.

No ecrã seguinte a ficha do paciente está sincronizada com todas as fontes de informação médicas
e clínicas relevantes, assegurando sempre a actualidade dos dados. Nos círculos vermelhos estão
os dados pessoais do paciente, incluindo a sua fotografia. Assinala-se também a correspondência
trocada directamente com o paciente, assim como o histórico do tratamento e os seus relatórios
clínicos.

Toda esta informação é apresentada de forma integrada e estruturada para o perfil do utilizador em
causa e para as acções que lhe são permitidas, sempre com dados actuais.

24 e-Saúde - Portal Hospitalar
Miguel Dias, 2004
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Navegando nestes dados, com um simples click de rato, aumenta-se o grau de detalhe da área de
interesse. No exemplo seguinte, ilustra-se a facilidade com que se pré-visualiza um raio-x do
tornozelo esquerdo do Sr. Steve Masters.

24 e-Saúde - Portal Hospitalar
Miguel Dias, 2004
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Mais um click no rato, e o raio-x com o respectivo relatório são apresentados com maior detalhe
numa janela em separado.

Mobilidade

Importa referir que a Intranet Hospitalar pode ser acedida a partir de dispositivos múltiplos. A
imagem seguinte ilustra o acesso à mesma informação do Portal a partir de um Tablet PC, um
computador de mão. Esta abordagem permite facilitar a adopção destas tecnologias colocando na
mão dos profissionais de saúde o acesso a toda a informação durante as suas actividades
regulares. É uma extensão natural à sua forma de trabalhar.

24 e-Saúde - Portal Hospitalar
Miguel Dias, 2004
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Ligação a outras aplicações

Toda esta facilidade de apresentação de dados, necessita de estar suportada em sistemas clínicos,
sistemas de informação hospitalares e outros sistemas de BackOffice. Através da utilização de
tecnologias de ligação correntes e de normas internacionais do sector da saúde (como o HL7 –
“Health Level 7”, http://www.hl7.org), a sincronização da informação entre fontes de informação
diferentes passa a ser possível, mesmo entre aplicações de origens (fabricantes) diferentes.

Conclusão
Um portal hospitalar constitui-se como uma ferramenta fundamental para uma unidade de prestação
de cuidados de saúde moderna e eficiente. Nele se concentrarão todas as interacções com os seus
colaboradores, pacientes e fornecedores.

Na vertente clínica, servirá como elemento agregador das várias aplicações de especialidades
diversas, como no exemplo que este artigo ilustra. Estas aplicações permitem uma evolução na
forma como as práticas médicas são exercidas e constituem-se como extensão natural à forma
como os profissionais de saúde trabalham, e por isso passíveis de grande aceitação.
24 e-Saúde - Portal Hospitalar
Miguel Dias, 2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

83

Secção 2 – Produtos e Soluções

A Microsoft disponibiliza um conjunto de soluções e tecnologias que permite aos Hospitais fazer face
a estes desafios de uma forma eficaz. Participa nos principais órgãos internacionais de
desenvolvimento aplicado ao sector da saúde.

Fruto deste envolvimento e da sua liderança global no desenvolvimento de aplicações de software, a
Microsoft está em posição, para desenvolver estratégias conjuntas de TI com os Hospitais de forma
a potenciar os ganhos de produtividade e eficiência que a tecnologia, em bom uso, permite. Em
conjunto com a sua rede de parceiros, com especial experiência nas áreas da saúde, posiciona-se
como o agente natural para a modernização hospitalar.

Para mais informações por favor visite www.microsoft.com/healthcare

ou contacte a equipa da

Saúde da Microsoft Portugal através do endereço de email pubadmin@microsoft.com.

24 e-Saúde - Portal Hospitalar
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25 Sistemas de Informação da Saúde – Um Pilar para a
Modernização do Sector em Portugal
Vivemos numa sociedade em que a utilização e a aplicação das novas tecnologias de informação
são parte integrante do nosso quotidiano. Elas estão presentes diariamente nas nossas casas,
locais de trabalho e de lazer, oferecendo instrumentos úteis para as comunicações pessoais e
empresariais. O seu desenvolvimento tem sido tão intenso, nas últimas décadas, que rapidamente
se transformaram numa componente central nas mais diversas áreas de negócio e de gestão das
organizações, constituindo um factor determinante para a competitividade de produtos, serviços e
organizações.

As organizações de cuidados de saúde, à semelhança de outras, realizam normalmente a sua
gestão tendo por base a enfatização da despesa e da contabilização daquilo que se determina
quantificável.

Em

acréscimo,

e

durante

os

últimos

anos,

tem-se

assistido

à

tendente

descentralização das responsabilidades e à articulação desconjuntada na utilização das tecnologias
existentes e na introdução desenfreada de outras, sem uma estratégia global.

Esta aproximação tem-se revelado insuficiente à modernização do sector e representa apenas uma
parte da equação. E esta premissa é tão verdadeira para as unidades de saúde, como para os
agentes responsáveis pela definição da estratégia e respectiva operacionalidade das políticas de
saúde. A inconsistência do sector ao nível da informação e dos seus sistemas de base, tem-se
pautado essencialmente pelas deficiências na representação do Utente e da sua informação clínicoadministrativa e ainda pelas dificuldades na recolha e consolidação da informação de gestão e
decisão, ao longo da cadeia de valor da prestação, constituindo um fardo oneroso para as
organizações.

Porém, esta atmosfera, associada às recentes iniciativas do programa do Governo, constitui uma
janela de oportunidade, tanto para o Estado como para os fabricantes de TIs, onde nesta conjuntura
será importante criar um novo paradigma organizacional e de prestação de serviços, assente na
agregação máxima de competências, na criação de valor para o sector e cativando os profissionais
de saúde a tirar partido das novas tecnologias, utilizando-as como instrumentos úteis e rentáveis
para o desempenho das suas actividades.

Assim, as reformas que têm vindo a ser implementadas, em Portugal para o sector da saúde, devem
ser complementadas de forma a permitir a modernização, fundamentalmente, das áreas da gestão
de Utentes e incidir no correcto registo das prestações de cuidados de saúde e respectiva
consolidação da informação gerada.
25 Sistemas de Informação da Saúde – Um Pilar para a Modernização do Sector em Portugal
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Com vista a atingir tais objectivos, o Ministério da Saúde lançou recentemente um conjunto de
iniciativas estruturantes, baseadas numa estratégia concertada de sistemas de informação, que
relevam a desburocratização da área administrativa, privilegiando a operacionalidade, a
simplicidade, a transparência e o rigor da informação e dos processos de funcionamento.

No entanto, apesar dos sistemas e tecnologias de informação desempenharem um papel
fundamental e decisivo para a evolução e reforma do sector em Portugal, não haverão estratégias
que resistam face às iniciativas locais e pulverizadas, à heterogeneidade de plataformas
tecnológicas e ao gap entre as TICs e as verdadeiras necessidades dos Utentes.

Neste contexto uma boa estratégia de informação para a saúde deverá apontar para áreas de
intervenção aórticas, assentes na primazia do Utente, destinatário de toda a actividade a
desenvolver, e no princípio da responsabilidade pelo sistema de saúde, privilegiando a
transparência no controlo dos actos praticados.

25 Sistemas de Informação da Saúde – Um Pilar para a Modernização do Sector em Portugal
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Para tal, a implementação de uma arquitectura de informação da saúde integrada e de uma
organização capaz de a desenvolver e implementar, é um pilar axial a considerar. Esta plataforma
deverá ser capaz de garantir a introdução de novos mecanismos de gestão e de controlo das
prestações de cuidados de saúde, consentindo novos modelos de financiamento do sector, novas
políticas de saúde mais equitativas e de uma maior qualidade e eficácia operativa, com enfoque nos
serviços administrativos e garantindo menores custos de funcionamento.

No limiar cimeiro da sua implementação, a estratégia de sistemas de informação da saúde será o
veículo primordial à reestruturação de todo o sistema, sem a qual não será possível torná-lo mais
moderno e renovado, mais justo e eficiente e, fundamentalmente, orientado para o Utente.

25 Sistemas de Informação da Saúde – Um Pilar para a Modernização do Sector em Portugal
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26 e-Saúde – Algumas Experiências bem Sucedidas
Adaptar, Inovar e Vencer.
O difícil contexto económico, em que estamos a viver, possibilitou o desenvolvimento e visualização
das melhores capacidades da SAP, a nível mundial. Para fazer face aos actuais desafios, desta
competitiva economia global, a SAP continua a desenhar uma cultura empreendedora que sustentou
o crescimento desta organização ao longo das últimas três décadas. Esta filosofia de trabalho
permitiu à SAP tornar-se no terceiro maior fornecedor de software a nível mundial e o líder
incondicional em soluções de negócio. Neste momento, a empresa emprega cerca de 29.000
profissionais, e possui 19.300 clientes, 1.500 parceiros e 64.500 instalações em mais de 120 países,
representando um universo de mais de 12 milhões de utilizadores.

Hoje, a SAP disponibiliza soluções que aperfeiçoam todos os processos de negócio ao nível
empresarial, governação e educação. Por exemplo, a solução mySAP Business Suite permite que
todos os empregados, clientes e parceiros de negócio trabalhem em conjunto a qualquer hora e em
qualquer lugar. As nossas soluções de gestão do relacionamento com o cliente (CRM), gestão da
cadeia logística (SCM) e gestão do ciclo de desenvolvimento do produto (PLM) ajudam a tornar mais
eficientes os processos de negócio críticos. Por outro lado, em termos técnicos, a plataforma
tecnológica, o portal empresarial, e as facilidades em termos de mobilidade, disponibilizam aos
nossos clientes as ferramentas que necessitam para trabalharem de uma forma mais eficiente e
rentável.

Estas soluções foram desenvolvidas para satisfazer os requisitos de 23 sectores de mercado,
conferindo à SAP uma vantagem competitiva que nenhuma outra empresa poderá questionar.
Enquanto outras empresas lutam e esforçam-se para resolver os problemas com os instáveis
processos de negócio ou parcos recursos, a SAP demonstra ter a força e capacidade de adaptação
para investir no futuro. Como resultado, estamos posicionados para emergir dos actuais desafios
conjunturais, mais fortes, dinâmicos e mais competitivos do que nunca.

26 e-Saúde – Algumas Experiências bem Sucedidas
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Introdução
Se há um período da história da Humanidade em que o progresso das ciências, e em particular as
ligadas à saúde, foi verdadeiramente prodigioso, esse período é o século XX. Apesar de todos os
constrangimentos culturais e do isolamento do nosso país durante décadas, Portugal soube
transcender-se e dar a esta ciência figuras, momentos e contributos verdadeiramente ímpares.

Mas, nosso ponto de vista, foi nas duas últimas décadas que se deram as maiores revoluções e
alterações deste particular sector de actividade. Os paradigmas que suportavam a medicina
sofreram profundas alterações ao nível tecnológico, profissional e institucional, e tiveram um
indiscutível impacto no sistema técnico e organizacional de trabalho, na estrutura e qualificação dos
seus recursos humanos, na qualidade da prestação dos cuidados bem como nas suas finalidades e
objectivos.

Durante este período, muitas “certezas” foram postas em causa, em termos de procedimentos
médicos mas também em termos da infra-estrutura de suporte (back-office) de toda a organização.
Com este pequeno trabalho de investigação e pesquisa não pretendemos apresentar a verdade
absoluta e indiscutível, mas apenas apresentar “mais um ponto de vista” sobre alguns temas
particulares, e contribuir para re-confirmar o papel que as Tecnologias de Informação
desempenharam, e podem desempenhar, na evolução destes processos.

Durante as próximas páginas vamos abordar os seguintes temas:
•

Telemedicina;

•

Gestão do Paciente;

•

Registos Clínicos Electrónicos.
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Telemedicina: Uma Evolução Natural do Sector
Cada vez mais, nos nossos dias parte substancial do valor do serviço de saúde é definido pela
qualidade da comunicação entre os prestadores de cuidados de saúde, especialmente em casos em
que o paciente está a ser tratado por vários médicos (médico de família, médicos especialistas,
etc.). Uma falha de comunicação entre estes pode facilmente levar à duplicação de exames clínicos,
laboratoriais ou mesmo de terapias e tratamentos, resultando desse modo em perdas de tempo e de
recursos financeiros desnecessários, para além dos incómodos que inevitavelmente causam ao
paciente.

Nas últimas décadas, assistiu-se a uma tendência social para a centralização da população em
grandes metrópoles, com o consequente despovoamento de muitas zonas rurais. Esta propensão e
a necessidade de ter de prestar o mesmo serviço de saúde a um número muito elevado e
concentrado de utentes conduziram à criação de grandes unidades hospitalares.

Com o evoluir da ciência e da sociedade estas unidades médicas tendem a especializar-se,
fornecendo cuidados de saúde específicos e de elevada qualidade. O seu número restrito e a sua
localização geográfica levam a que o acesso a estes cuidados especializados implique a
mobilização do paciente para essas zonas, factor que muito encarece o serviço de saúde. Factores
mais recentes têm vindo a realçar a necessidade de recorrer a métodos telemáticos para a
prestação de um serviço de saúde com a qualidade que este exige.

Foi neste estado de evolução na nossa sociedade que a Medicina e as Tecnologias de Informação
se aliaram para disponibilizar soluções e respostas tecnológicas, que poderão ser adoptadas pelos
diversos intervenientes:
•

Mobilidade de equipamentos:

•

Disponibilidade de linhas de comunicação em qualquer ponto do globo terrestre;

•

Disponibilidade de meios de comunicação;

•

Qualidade de tratamento dos dados (transmissão sem erros);

•

Segurança e confidencialidade.

A utilização de meios de comunicação, nomeadamente do telefone, para o fornecimento de
cuidados de saúde, é uma prática corrente há longos anos. O surgimento de novos métodos para a
transmissão de dados (texto, imagens e vídeo) tem possibilitado a aplicação à medicina de novos
meios de cooperação e de apoio remoto. Nos dias de hoje é comum falar-se de videoconferências,
troca de imagens digitais, consultas médicas à distância... e todos estes conceitos podem ser
englobados num só: a Telemedicina!
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Quando nos referimos a Telemedicina estamos implicitamente a considerar a utilização em
simultâneo de Tecnologias de Informação e de Comunicações (TIC), na prática da Medicina, para
melhorar e facilitar a prestação de cuidados de saúde.

Não é possível encontrar uma única definição de Telemedicina, mas antes um vasto leque de
definições com pontos comuns mas, muitas vezes, com amplitudes diferentes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Telemedicina é (...)"a prestação de cuidados de saúde
em situações em que a distância é um factor crítico, por qualquer profissional de saúde usando
tecnologias de informação e de comunicações para o intercâmbio de informação relevante para o
diagnóstico, o tratamento e a prevenção da doença e danos físicos, pesquisa e avaliação, e para a
formação continuada dos prestadores, subordinada a objectivos de melhoria da saúde dos
indivíduos e das comunidades.". (...)

Há ainda quem defina como (...) "Prática de cuidados médicos utilizando comunicações interactivas
- voz, dados, imagem, abrangendo a prestação de cuidados médicos, a consulta e o tratamento,
assim como a formação e a transferência de dados médicos." (...) ou ainda como (...) “a interacção à
distância entre profissionais de saúde e pacientes, entre profissionais de saúde entre si, ou entre
estes e as famílias dos pacientes com o objectivo de realizar acções médicas, transmitir informações
clínicas, educar à distância, entre outros. Implica o uso das tecnologias da comunicação e da
informação como meios para transpor barreiras geográficas, sociais e culturais“(...)

Foi no início da década de 90 que se assistiu ao nascimento da Telemedicina. Este nascimento teve
como principais causas o reconhecimento da dificuldade do acesso aos cuidados médicos pelas
populações das áreas rurais e a recente revolução nas comunicações (Internet, telemóveis...).

A Telemedicina não é uma nova forma de Medicina, mas antes uma forma nova, ou diferente, de a
praticar, englobando um conjunto de técnicas susceptível de ser aproveitado para a concepção e
exploração de soluções mais vantajosas, numa perspectiva final, sistémica, para os utentes, os
profissionais e as organizações e sistemas de saúde.

Considera-se que esta diferente forma de medicina melhora a prestação dos cuidados de saúde à
população em geral, através de um contacto com os médicos especialistas. Proporciona também
uma maior rapidez de atendimento e diagnóstico, reduzindo o período de internamento hospitalar
(hospitalização domiciliária) e a fixação da população no meio rural. Quanto ao profissional,
possibilita um acesso mais fácil ao diagnóstico do especialista, reduz o risco e a quebra de
isolamento, acesso a formação e informação, maior conveniência e eliminação de deslocações
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tornadas desnecessárias. Finalmente ao financiador ou prestador permite uma extensão de
cobertura com racionalização de investimentos e flexibilidade acrescida na gestão dos recursos,
melhor articulação entre níveis de cuidado.

No nosso ponto de vista, a Telemedicina não é mais do que um conjunto organizado de técnicas e
processos de sistematizar e disponibilizar a informação, por forma a que todos os intervenientes
possam tomar as suas decisões com base na informação mais actualizada.

Mobilidade da Informação - Case Study: Jena University Hospital

Foi com base neste conceito que a entidade Jena University Hospital implementou a solução
informática da SAP.

Tudo teve início com a ideia de uma estação móvel que permitisse o acesso online de médicos e
enfermeiros a informação básica, serviços e aplicações necessárias no seu local de actuação. Esta
ideia foi amadurecida conjuntamente pelo Jena University Hospital e pela SAP. Juntos, criaram uma
unidade de atendimento móvel e inauguraram uma nova era marcada pela utilização de sistemas
móveis de informação em hospitais.

O Início de uma Nova Era de Sistemas Móveis de Informação em Hospitais

O Jena University Hospital, a única instituição do seu tipo no estado federal alemão de Thuringia,
reúne várias clínicas e institutos no mesmo edifício. Cerca de 1,400 camas encontram-se
disponíveis para pacientes que necessitem de atendimento médico ou de outros cuidados de saúde.
As instituições hospitalares outrora dispersas por cerca de cinco localizações diferentes, encontramse em processo de centralização no âmbito do programa “Klinikum 2000”. A implementação deste
ambicioso projecto, que remonta a 1999, não só permitirá ao hospital actuar numa nova dimensão
em termos de alta performance, como permitirá também melhorar o status do hospital enquanto
instituição líder no sector dos serviços médicos de alta tecnologia.

Serviços Móveis de Saúde Significam Mais Tempo para os Pacientes

Um maior ímpeto advém contudo de um projecto que se encontra ainda na fase de modelo na
unidade de cirurgia relacionada com acidentes, onde está a ser utilizada uma estação móvel de
prestação de cuidados desde Outubro de 2002. 25 enfermeiras introduzem informação relacionada
com

os

serviços

prestados

e

diagnósticos

efectuados,

e

transferem-na

para

posterior

processamento através da solução SAP para gestão de problemas de cuidados de saúde. Enquanto
que até há muito pouco tempo atrás tinham de ser preenchidos 12 impressos para cada turno, a
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maior parte da informação pode ser agora introduzida directamente em computadores móveis
(conhecidos por “handhelds ”) em tempo real, à cabeceira do paciente.

Para além disso, esta unidade móvel de prestação de cuidados disponibiliza dados essenciais e
actualizados sobre o paciente, incluindo dados mestres, apontamentos de referência, diagnósticos,
factores de risco, estatísticas relacionadas com a ocupação de camas, bem como datas de alta de
pacientes. O processamento da introdução de dados no background é efectuado pelo SAP ® Web
Application Server, que cria interfaces móveis de utilizador baseados em modelos abertos.
Futuramente, os utilizadores poderão ter também acesso online a mapas de turnos, listas de
medicamentos e de material, podendo também efectuar encomendas. “Menos deslocações, menos
burocracia e mais tempo para os pacientes,” refere Solveig Elbinger traduzindo a opinião dos
membros da equipa de enfermeiros que reagiram de forma muito positiva à utilização do dispositivo
móvel.

Acesso à Informação a partir de Qualquer Lugar

“O objectivo da estação móvel de prestação de cuidados consistia em proporcionar aos médicos e
enfermeiras acesso online, independentemente da sua localização, a toda a informação essencial,
serviços e aplicações necessárias à realização das suas tarefas de rotina, assim como simplificar e
acelerar a introdução de dados no lugar de actuação,” diz Claudius Metze, gestor SAP do projecto.
No Jena University Hospital, esta ideia tornou-se ainda mais receptiva uma vez que a prestação de
cuidados médicos móveis tinha já sido alvo de atenção graças ao programa Klinikum 2000. “Foi um
golpe de sorte,” refere Joerg--Dieter Storsberg, director de enfermagem, ao descrever a ideia geral
que se concretizou: três meses de trabalho de equipa que se traduziu no aparecimento de uma
unidade móvel de prestação de cuidados, ligada directamente à SAP para Cuidados de Saúde
através de uma rede local sem fios (WLAN).

Processamento Online em Tempo Real e Expansibilidade

O Jena University Hospital utilizou o SAP Web Application Server juntamente com a SAP para
Prestação de Cuidados de Saúde em todo o projecto. O SAP Web Application Server funciona como
plataforma de aplicações no âmbito do SAP NetWeaver. Todos os componentes da SAP Business
Suite se baseiam nele; todas as aplicações baseiam-se na linguagem Java 2, modelo Enterprise
Edition (J2EE), independentemente de serem soluções de terceiros ou desenvolvimentos próprios
do cliente. Para o hospital, esta combinação de tecnologias traduz-se em processamento em tempo
real. Uma vantagem muito especial consiste na escalabilidade suportada pelo SAP Web Application
Server, que garante a expansão contínua do sistema sem necessidade de esforços adicionais de
implementação.
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Informação Exacta – Receitas Acrescidas

Segundo Jürgen Garschke, director de TI no hospital universitário, a solução online com a unidade
móvel de prestação de cuidados de saúde, opõe-se aos cenários off-line convencionais
caracterizados por uma sincronização periódica de dados, e disponibiliza informação em tempo real,
constantemente actualizada. Além disso, a introdução directa de dados no local de actuação,
aumenta também a qualidade da informação, factor de extrema importância face aos grupos de
diagnóstico relacionados com legislação contabilística que será modificada em 2004 na Alemanha.
O Jena University Hospital está já a planear alargar a utilização da unidade móvel de prestação de
cuidados de saúde a outras unidades, e até mesmo a médicos. Por outro lado, este facto marca
mais um passo no sentido da introdução de dados electrónicos sobre os pacientes.

“O objectivo da estação móvel de prestação de cuidados de saúde consistia em proporcionar aos
médicos e enfermeiras acesso online, independentemente da sua localização, a toda a informação
essencial, serviços e aplicações necessários à realização das suas tarefas de rotina, assim como
simplificar e acelerar a introdução de dados no lugar de actuação,”
Claudius Metze,
Director do Projecto SAP no Jena University Hospital

“Menos deslocações, menos burocracia e mais tempo para os pacientes.”
Solveig Elbinger,
Membro da Equipa de Enfermagem, Jena University Hospital

Conclusão: Mobilidade da Informação

No nosso ponto de vista, o sucesso de uma estratégia de Telemedicina pode divergir consoante se
trate de unidades públicas ou privadas.

No primeiro universo, as principais dificuldades que podem surgir com a implementação de um
sistema de Telemedicina (ex. Mobilidade da Informação) poderão residir na deficiente organização
do Sistema Nacional de Saúde. Por outro lado, o universo das Instituições privadas poderá não
deter problemas de maior nesta área. A título de exemplo, o universo das Unidades de Saúde
públicas poderá deparar-se com a falta de hardware/software ou mesmo com o desinteresse por
parte dos profissionais de saúde.

Apesar destas considerações sumárias, esta problemática, sem qualquer dúvida, deverá ser objecto
de um estudo mais aprofundado, algo que não se coaduna com o âmbito deste trabalho.
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Gestão do Paciente
O papel dos pacientes na gestão dos seus problemas de saúde tem vindo a sofrer alterações com a
integração dos sistemas e tecnologias de informação na área da saúde e respectivas ciências
médicas. O crescente acesso à informação médica e a consequente disponibilidade à etiologia das
doenças altera por completo a perspectiva que cada indivíduo tinha perante o médico.

Neste contexto é extremamente importante desenvolver mecanismos para verificar e avaliar a
qualidade das fontes de informação médica. O paciente tem vindo a tomar uma maior consciência
do seu estado de saúde e respectivo tratamento. Os processos de vigilância e tratamento têm sido
mais activos por parte dos pacientes. Deste modo, é necessário desenvolver Sistemas de
Informação focados no paciente e no seu processo de saúde.

Case Study: Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (TILAK)

O fornecedor Austríaco Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (TILAK) quando decidiu
seleccionar uma solução de Sistemas de Informação tinha dois grandes objectivos de negócio:
•

Aumentar a eficácia em termos de gestão dos seus pacientes;

•

Reduzir os custos associados aos actos médicos e administrativos.

Para atingir estes objectivos primários, TILAK elegeu a SAP como seu parceiro de negócio e a
solução mySAP Business Intelligence como a ferramenta ideal para as suas necessidades diárias.

SAP Business Information Warehouse Diminui a Pressão Económica

Com cerca de 5,800 empregados, o Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (TILAK) é um dos
maiores fornecedores de prestação de cuidados de saúde na Áustria. TILAK foi fundado em 1991
como resultado de uma fusão do Hospital Universitário de Innsbruck com os três hospitais distritais
de Natters, Hochzirl e Hall, e tem vindo desde então a colocar a sua tónica na prestação de serviços
de saúde de alta qualidade, ao mesmo tempo que está empenhado em desenvolver operações de
negócio mais eficazes e menos dispendiosas. Com mais de 1.5 milhões de casos externos por ano
e mais de 90,000 admissões, o grupo atingiu um nível de capacidade de utilização na ordem dos
79.4% (mais de 2,000 camas disponíveis) em 2000. Em 2002, TILAK possuía um orçamento
operativo excessivo, (cerca de $352 milhões), sendo aproximadamente dois terços destinados a
custos salariais.
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Sistemas Heterogéneos Ineficazes

No entanto, assim que a fusão se verificou, TILAK rapidamente se apercebeu da necessidade de
criar um ambiente de Tecnologias de Informação que permitisse aos funcionários aceder a
informação global da empresa e que permitisse aos gestores uma abrangente base de dados para
avaliação quer da performance médica quer da performance empresarial.

“Estivemos basicamente a trabalhar com um ambiente de negócio heterogéneo,” refere Christian
Triendl, director técnico do projecto em TILAK. “Significava isso tempo gasto em análises e
investimentos em termos de programação, bem como muitas horas dedicadas à sincronização de
dados, dos vários sistemas utilizados, através de interfaces. Os nossos especialistas em
Tecnologias de Informação estavam dedicados fundamentalmente à aquisição de dados, vendo-se
confrontados com a falta de correlação com dados externos, como por exemplo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS) ou da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).”

Qualidade da Informação, Ferramentas de Análise Customizáveis

Para poder fazer face a estes desafios TILAK procurou no Mercado uma solução adequada de
negócio que permitisse, antes de mais, garantir aos responsáveis pela tomada de decisões uma
rápida disponibilização de informação de alta qualidade. Por outro lado a companhia procurava uma
solução que permitisse análises personalizáveis e ferramentas de reporting, não só para os seus
gestores de alto nível, mas também para o seu departamento de recursos humanos, solução essa
que permitisse diminuir o tempo despendido em análises e em carregamentos do sistema operativo.
TILAK necessitava também de uma solução suficientemente flexível que permitisse uma integração
harmoniosa no seu sistema de base. Neste sentido, optou pela SAP Business Information
Warehouse (SAP BW) uma componente chave do mySAP Business Intelligence (mySAP BI).

Seis Meses de Implementação

O projecto teve início em Novembro de 2000, seguido de um período de implementação de seis
meses, em estreita colaboração com Allgemeines Rechenzentrum GmbH (ARZ). ARZ disponibiliza
soluções globais para infra estruturas de TI centralizadas e descentralizadas (hardware, software e
redes) baseadas em aplicações tecnológicas avançadas. Em 2000, ARZ tornou-se num Centro de
Competência Certificado pela SAP.
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Resposta a Todos os Requisitos

Triendl está plenamente satisfeito com o software SAP: “As inúmeras possibilidades de navegação,
bem como as inúmeras funções standard da solução merecem ser referidas. Outro ponto de relevo
consiste na facilidade de utilização do sistema, nomeadamente os processos intuitivos, as
apresentações claras e as opções de análise.” O novo produto responde plenamente aos requisitos
do fornecedor de prestação de serviços de saúde, pelo facto de lhe permitir identificar processos de
forma detalhada, garantindo um período mínimo de downtime e curtos tempos de resposta. Cerca
de 50 utilizadores adaptaram-se rapidamente ao novo produto, graças, por um lado, à curta fase de
implementação e, por outro, à flexibilidade da solução em termos de acomodação de processos
organizacionais.

“SAP BW constituiu a decisão certa e decisiva,” refere Triendl. Num futuro próximo, todas as
companhias médicas e sistemas de negócio poderão ser interligados, o que significa que cerca de
400 executivos da TILAK poderão ter acesso rápido e fiável a informação crítica em tempo real.

“SAP BW foi de facto a decisão certa e deveras importante … os aspectos relevantes são a fácil
utilização do sistemas, nomeadamente os processos intuitivos e as apresentações claras, bem
como as opções de análise.”
Christian Triendl,
Director Técnico do Projecto em TILAK

Conclusão: Gestão do Paciente

Actualmente diversas entidades procuram implementar a utilização de EPR (Electronic Patient
Records) para guardar a informação relativa ao historial clínico de cada paciente.

Contudo se, por um lado, a utilização das novas tecnologias, no campo da saúde, proporciona a
todos uma maior comodidade e facilidade, é também verdade que a sua crescente utilização
acarreta uma série de problemas que se prendem nomeadamente com a segurança e a ética. Estas
questões, no que diz respeito à protecção de dados, fez surgir uma legislação específica e a
necessidade de métodos de segurança mais evoluídos e fiáveis.

Estes registos electrónicos são uma tentativa de tradução dos registos de papel para um formato
computadorizado, contendo todo o tipo de informação clínica de cada paciente, sendo por isso de
extrema importância .
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Para além das inúmeras vantagens na utilização de registos electrónicos em vez de registos em
papel, que permitem, entre outras coisas, um mais fácil acesso e capacidade de armazenamento de
informação, como já foi referido, a utilização destes mesmos sistemas faz com que seja necessário
possuírem certas características de segurança, como a integridade, a disponibilidade e a
confidencialidade . Como estas são susceptíveis de serem quebradas, fazem com que estes
registos se tornem num alvo mais fácil e que se coloquem inúmeras questões relacionadas com a
sua utilização: “serão seguros?”; “estão disponíveis sempre que necessário?”; “quanto é que
custam?”; “como se faz a segurança destes sistemas?”; “existirão documentos com informação
diferente?” .

Um outro problema que surge pela utilização de meios informáticos nos registos clínicos relacionase com a ética. No sentido de preservar a integridade ética e moral dos registos, e evitar que, por
exemplo, estes sejam acedidos indevidamente existe uma legislação que visa o cumprimento de leis
que nela vigoram.

Em Portugal existe a CNPD, a Comissão Nacional de Protecção de Dados, que tem como função
emitir pareceres sobre disposições legais, garantir e fiscalizar o processamento de dados pessoais,
respeitando os Direitos Humanos . Mas, como é óbvio, este problema não se restringe a Portugal.
Aliás, em países tais como os EUA e a Inglaterra, esta problemática existe desde que os sistemas
informáticos se utilizam na área da saúde e em especial no que respeita aos registos dos pacientes,
o que podemos constatar através da pesquisa de sites internacionais, criados exclusivamente com o
intuito de dar a conhecer este tema.

As questões que se põem são inúmeras e a nível de legislação verifica-se a ausência de uma
resposta específica e satisfatória, sendo as leis relativas à circulação e protecção de dados pouco
abundantes. A nível de segurança, os métodos utilizados são ainda rudimentares, pelo que a
informatização dos sistemas de base de dados clínicos ainda se encontra longe da perfeição, pelo
menos em Portugal.
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Registos Clínicos Electrónicos
Os registos em papel foram a primeira forma adoptada para armazenar a informação recolhida no
tratamento de um doente. Estes registos englobam variados tipos de informação: administrativa,
dados pessoais (sexo, grupo sanguíneo), história clínica (sintomas, antecedentes pessoais e
familiares, patologias), observação do doente, diagnósticos e notas de alta e de enfermagem.

Com a evolução dos tempos e com a necessidade de acompanhar o desenvolvimento da prática
médica, tornou-se importante encontrar uma solução que possibilite o armazenamento de um maior
número de informação e que, simultaneamente, fosse mais acessível a todos os utilizadores. Tal
solução passou pela tentativa de adopção dos registos clínicos electrónicos na prática clínica diária.

Estes registos electrónicos permitem a inclusão dos dados pessoais dos pacientes, bem como todo
o seu historial clínico. Por vezes, são estendidos para incluir suporte clínico activo aos técnicos de
saúde através da detecção de erros, apoio à decisão médica, disponibilização de informação médica
com base nos dados do paciente a tratar e requisição de meios complementares de diagnóstico de
terapêutica.

Case Study: Hospital San José – Tec de Monterrey

Apresentamos a seguir um exemplo para todas as instituições que pretendam aumentar a eficiência
e produtividade no tratamento dos seus pacientes.

O Hospital San José verificou que melhorando a eficácia e a visibilidade das suas operações
poderia prestar melhores serviços aos seus pacientes, e melhorar simultaneamente os seus
processos de negócio. Desde que optou pela utilização de software do portfolio da solução SAP
para Prestação de Cuidados de Saúde, a informação sobre os pacientes encontra-se centralizada e
actualizada, a contabilidade tornou-se mais rápida e exacta e os recursos optimizados, visando um
atendimento de excepção aos pacientes.

A Solução SAP for Healthcare Melhora o Atendimento dos Pacientes

O Hospital San José, situado em Monterrey, no México, orgulha-se de ser uma instituição
empenhada em prestar um atendimento médico ao mais alto nível. Pelas suas 138 camas passam
milhares de pessoas por ano. O seu quadro conta com 700 empregados e com uma equipa de cerca
de 200 médicos e profissionais do sector. Trata-se de um complexo reconhecido a nível nacional
pelas suas inovações nas especialidades de cardiologia, cirurgia cardiovascular, pediatria,
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ginecologia e obstetrícia. Além de hospital universitário, é ainda um hospital especializado em
oftalmologia, oncologia, diagnóstico radiológico e radioterapia. A prestação de serviços de saúde
altamente qualificados depende não só do pessoal, mas também do ambiente em que trabalha.
Neste sentido, a direcção do Hospital San José constatou que poderia prestar ainda melhores
serviços ao centralizar informação relacionada com pacientes e recursos, dinamizar processos
administrativos e contabilísticos e analisar dados hospitalares fundamentais. Afim de acrescentar
mais eficácia e maior visibilidade às suas operações, o Hospital San José optou pelo portfolio de
software e serviços da SAP para Prestação de Cuidados de Saúde, especificamente SAP Patient
Management e mySAP Enterprise Resource Planning (mySAP ERP), tornando-se na primeira
implementação do portfolio da SAP para fornecedores de serviços de saúde situada no México.

Equipa de Implementação

“Quando se gere um hospital, são muito evidentes as áreas que necessitam de melhorias,” refere
Ernesto Dieck Assad, Director do Hospital San José. “Muitos dos nossos departamentos não
comunicavam tão bem quanto poderiam. Tínhamos problemas de processamento contabilístico,
registos de pacientes e outras questões de informação, bem como limitações de visibilidade.”
Constatando que os antigos sistemas, que tinham sido desenvolvidos internamente para
departamentos individuais, necessitavam de ser substituídos, o hospital avaliou alternativas e
seleccionou software do portfolio SAP para Prestação de Cuidados de Saúde. O quadro de
directores denominou o projecto de implementação de “SAP Nosotros”, e adoptou o projecto como
sendo seu. Jesus Diaz Garaygordobil, director de marketing e de tecnologias de informação do
Hospital San José, distribuiu o projecto em três fases. Uma equipa dedicada de utilizadores de todas
as áreas do hospital participou na implementação afim de definir os requisitos necessários e os
processos de negócio. O hospital contou também com a ajuda de consultores responsáveis pela
adaptação do software SAP relevante às leis mexicanas e práticas de prestação de cuidados de
saúde.

“Quando implementámos o software SAP, fomos forçados a constatar o modo como estávamos a
trabalhar no nosso hospital,” referiu Dieck. “Passámos por um processo que nos ajudou a avaliar e
posteriormente standardizar procedimentos, departamento a departamento. Adoptámos ainda as
melhores práticas, no seguimento da implementação do sistema.”

Em Outubro de 2002, em menos de quatro meses, mySAP ERP foi implementada; O módulo de
salários da solução mySAP Human Resources, foi implementado em Novembro e SAP Patient
Management em Março de 2003. A transição dos antigos sistemas foi suave e quase transparente,
marcada por uma curva de aprendizagem muito pouco significativa.
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Integração e Visibilidade

Possuir informação exacta e actualizada à qual o pessoal hospitalar pudesse ter acesso, era um
requisito fundamental do Hospital San José. “Quando se trabalha num hospital desta dimensão, não
é possível ter várias bases de dados,” refere Dieck. “Não se pode ir a um departamento para obter
informação sobre um paciente e ir depois a outro, como um laboratório ou uma sala de operações, e
começar tudo de novo. Possuímos agora informação completa sobre os pacientes que poderá ser
utilizada por todos os departamentos sem a necessidade de ser re-introduzida. A SAP poupou-nos
tempo e tornou-nos a informação mais exacta. Além do mais, com a integração, foi possível dispor
de dados centralizados para uma melhor tomada de decisões administrativas, bem como permitir
que os médicos se revelassem mais eficazes no tratamento dos pacientes.”

A visibilidade das operações é outra das grandes vantagens proporcionadas pela solução SAP para
Prestação de Cuidados de Saúde. Antes, com sistemas separados por departamentos não ligados
entre si, a gestão de recursos e de bens revelava-se uma tarefa difícil.

Refere Dieck : “Actualmente, quando pedimos a um empregado que faça a gestão do nosso
equipamento ou que averigue o que é necessário colocar na sala de operações para o dia seguinte,
é possível determinar imediatamente a necessidade de algum equipamento ou medicamento
especial. Todos sabem o que está previsto para o dia seguinte e nos dias posteriores, bem como
aquilo que vai ser necessário para as intervenções a efectuar. Era o tipo de situação que não se
verificava antes.”

O hospital viu ainda melhoradas as suas capacidades de cálculo de material, facto que permitiu uma
melhor gestão das compras e do aprovisionamento. Além do mais, possui actualmente uma visão
mais clara dos recursos que utiliza como o equipamento de diagnóstico ou as salas de operações, o
que permite uma maior e melhor coordenação da programação de cirurgias, realização de
diagnósticos e cuidados prestados após as cirurgias.

Segundo Jesus Diaz Garaygordobil, Director de Marketing e de Tecnologias de Informação do
Hospital San José, “A SAP proporcionou ao nosso hospital a oportunidade de trabalhar com a
melhor das tecnologias.”

Estar a Par dos Custos e Receitas

O Hospital San José é um hospital sem fins lucrativos. Neste sentido, necessita de ter um
conhecimento claro e transparente do que deve ser facturado, quais as receitas e de onde provêm e
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daquilo que tem de ser adquirido. O software SAP permite ao hospital fazer a complexa gestão dos
reembolsos junto das companhias de seguros e de um grande número de requisitos contabilísticos.
“O sistema ajuda-nos a gerir o hospital, nomeadamente na nossa área financeira,” refere Dieck. “O
processo contabilístico do sistema mexicano de prestação de cuidados de saúde é bastante
detalhado. Tudo está esquematizado, sendo do interesse do hospital obviamente recuperar o seu
dinheiro o mais rapidamente possível.”

A solução SAP ajuda a acelerar o processo de facturação. ”Além do mais, permite ao hospital obter
uma visão mais alargada de todas as suas operações, factor fundamental do ponto de vista
estratégico e de planeamento. “Actualmente, a partir do meu computador, posso saber o que se está
a passar em qualquer área do hospital, em tempo real. Posso consultar os custos de cada
departamento, quanto dinheiro entra, as receitas de cada departamento e aquilo que esperávamos,
comparando com aquilo que de facto conseguimos obter. Tudo isto se revela precioso dado que as
pessoas, em qualquer parte da nossa organização, podem consultar todas as nossas despesas e
todas as nossas receitas, e ter a noção de onde poderão existir alguns problemas.”

O software SAP para Prestação dos Serviços de Saúde, disponibiliza também ao hospital as
ferramentas analíticas necessárias que permitem ajudar a compreender a utilização de recursos.
“Podemos calcular quanto tempo cada paciente vai ficar no hospital, as receitas por paciente, as
receitas por estadia bem como as receitas relacionadas com os diagnósticos,” refere Dieck. “No
futuro, gostaríamos de utilizar as nossas próprias análises, assim como comparar o nosso modo de
funcionamento com alguns hospitais dos Estados Unidos e a nível mundial. Além disso ajuda-nos a
planear expedições de capital para determinação de eventuais equipamentos e recursos adicionais.
Necessitamos obter esse tipo de informação para poder tomar decisões adequadas.”

Melhorias Contínuas

O Hospital San José encara a solução SAP como uma forma de poder ser diferente. “A SAP
proporcionou ao nosso hospital a oportunidade de trabalhar com as melhores tecnologias”, diz Diaz.
“Simultaneamente, pudemos partilhar as nossas melhores práticas ao longo da localização do
processo, o que nos faz sentir muito orgulhosos.”

“O Hospital San José pode permitir-se centrar-se apenas na disponibilização de serviços médicos
de alta qualidade, delegando a responsabilidade administrativa à SAP. A maior vantagem reside
no facto da SAP nos ajudar a ser o hospital mais eficaz do México.”
Ernesto Dieck Assad,CEO
Hospital San José
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Dieck acrescenta: “O Hospital San José pode preocupar-se apenas em disponibilizar serviços de
alta qualidade aos seus pacientes, dado que a responsabilidade administrativa está entregue à
SAP. Contudo, a maior vantagem reside no facto da SAP nos permitir ser o hospital mais eficaz do
México. Tivemos realmente oportunidade de nos tornarmos mais eficazes, comparativamente aos
nossos concorrentes, e de nos colocarmos na vanguarda do sector, não só no México como na
América Latina.”

Conclusão: Registos Clínicos Electrónicos

Recentemente tivemos acesso a um estudo, realizado em Portugal, onde se concluiu que a
totalidade dos hospitais recorre aos registos em papel, no entanto, a grande maioria também recorre
aos registos electrónicos.

Destes dados pode-se inferir que os registos em papel continuam a merecer confiança por parte dos
directores hospitalares, que apesar da existência de registos electrónicos não dispensam o
tradicional registo em papel.

Em relação aos hospitais, nos quais se usam os registos electrónicos, cerca de 46% destes tem já
estes registos implantados há mais de cinco anos, ou seja, há uma grande percentagem de
hospitais portugueses nos quais o uso de registos clínicos está já enraizado. No que diz respeito aos
hospitais em que não se usam os registos electrónicos, os motivos apontados para tal prendem-se
com o uso enraizado dos registos em papel e com a não disponibilidade de registos electrónicos,
destacando-se também motivos de foro económico legal.

As opiniões acerca da expansão futura dos registos electrónicos são diversificadas, evidenciando
incertezas a este nível.

Através dos resultados obtidos, podemos de alguma forma concluir que não está a ser dado o
devido uso aos registos electrónicos, uma vez que nem todos os módulos disponíveis estão a ser
utilizados e de ainda haver um uso muito enraizado dos Registos em Papel. Na nossa opinião a
razão pela qual ainda se utilizam os registos em papel deve-se ao facto de não existir, entre os
profissionais de Saúde, a formação adequada para o uso dos registos electrónicos e da relação de
confiança com os registos em papel ser maior.
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Três Décadas de Liderança Estável e Inovadora
A SAP AG, empresa de origem alemã, sediada em Walldorf (Alemanha), foi fundada em 1972 por
cinco ex-empregados da IBM, que tiveram a ideia de lançar um projecto revolucionário. Este
projecto consistia na construção de um software de gestão integrado, baseado no processamento
de dados em tempo real. Ainda hoje, passados mais de 30 anos, parte dos fundadores constitui o
Conselho de Administração da empresa, detendo a maioria do capital, o que se tem reflectido na
total dedicação à ideia inicial que presidiu à formação da empresa.

A SAP iniciou o seu desenvolvimento na Alemanha, mas rapidamente se implantou nas zonas
limítrofes de expressão alemã, nomeadamente Áustria e Suíça. A SAP é o líder mundial de soluções
de software empresarial. Através da plataforma mySAP Business Suite assiste-se, em todo o
mundo, a relações entre clientes e parceiros que são francamente melhoradas, bem como a
operações de negócio fortemente rentabilizadas, obtendo-se significativos níveis de eficiência em
todas as cadeias logísticas.

Na década de 80, os objectivos da SAP consideravam uma maior internacionalização e a empresa,
como estratégia, abriu na Suíça a então denominada SAP Internacional.

Em 1987, a SAP surge na península ibérica, primeiro em Barcelona, zona de grande aglomeração
de empresas alemãs e, dois anos depois, em Madrid. Em finais de 1992, foi tomada a decisão de
expansão do negócio na península ibérica surgindo, assim, a subsidiária ibérica, com a
denominação SAP Espanha e Portugal.

No início de 1993, foi constituído o escritório em Lisboa, facto que se justificou pelo potencial
crescimento de mercado identificado no nosso país. Este escritório tinha como responsabilidade as
actividades de suporte comercial e de serviços (consultoria, suporte e formação) para todos os
clientes no território nacional, tendo tido sempre a preocupação de adaptar a solução aos requisitos
legais portugueses.

Em 1999, passa a existir a SAP Portugal. A autonomia da SAP Portugal representa para a equipa
portuguesa motivo de grande orgulho, pois é o reconhecimento dos excelentes resultados da
operação SAP no mercado nacional.

No ano 2002 alcançou, a nível mundial, uma facturação de 7,4 mil milhões de Euros. Por esta
realidade, a SAP AG é actualmente o 3º maior fornecedor de software a nível mundial e o líder
incondicional em soluções de negócio. Neste momento, como reflexo do crescimento exponencial
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verificado nos últimos anos, a empresa emprega cerca de 29.000 profissionais, contando com mais
de 64.500 instalações em mais de 120 países, representando um universo de mais de 12 milhões de
utilizadores.
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27 e-Saúde – Solução de Workflow
Automação dos Processos de Negócio
A Automação dos Processo de Negócio (Business Process Automation-BPA) é um mecanismo que
automatiza fluxos de informação, de pessoas e de materiais numa organização. Na interacção com
os sistemas de informação, as funções de processamento de dados são modeladas para serem
disponibilizadas aos diferentes actores em função do contexto, do local e do momento temporal,
com o intuito de serem alcançados os objectivos da organização.

A automação de processos significa coordenar, executar e controlar procedimentos com base em
regras e procedimentos, segundo objectivos pré-definidos.

O que é um motor de workflow?
Um motor de workflow é um pacote de SW para modelação e automação de processos de negócio.
Caracteriza-se pela elevada escalabilidade, facilidade em desenhar processos gráficamente,
actualizar e implementar continuamente melhorias e introduzir alterações nos processos existentes
sem redesenhar os sistemas core. A tecnologia gráfica utilizada para a modelação permite que os
indivíduos da organização, com uma formação adequada, consigam, eles próprios, executar este
tipo de serviços, até agora dependentes de profissionais com formação superior em engenharia.

Um motor de workflow modela, integra e sincroniza os processos de negócio de todos os serviços
em toda a organização, desde o processo administrativo mais simples com apenas alguns passos,
ao processo clínico mais complexo, envolvendo multiplas regras de decisão e alertas para diferentes
situações clínicas, profissionais, doentes, materiais, tecnologia médica e informação.

Um motor de workflow proporciona “templates inteligentes” que são dinamicamente formatados em
função do contexto e da informação necessária. Actua também como coordenador de objectos
externos, tais como documentos e imagens, decidindo segundo regra pré-definidas quando são
necessários e disponibilizando-os onde são necessários. Exames de diagnóstico, ex. ECGs de um
determinado doente, poderão ser disponibilizados a qualquer médico ou enfermeiro que consulte
esse mesmo doente num contexto de suspeita de problemas cardíacos.
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Perspectiva Geral do “Process Definer” de um motor de Workflow
O “Process Definer” tem como objectivo principal fazer a análise e documentar os processos de
negócios da forma mais simples e intuitiva possível. Destina-se a uma audiência não técnica e
permite representar visualmente e de forma gráfica os processos/Workflow da organização. É de
fácil utilização e pode ser emendado em qualquer altura. A génese do “Process Definer” tem por
base o familiar fluxograma para mostrar de uma forma inequívoca, o fluxo do trabalho de
determinado processo de negócio. As regras são definidas graficamente e armazenadas pelo
servidor do motor de workflow, podendo depois ser utilizadas numa larga variedade de plataformas
tecnológicas com diferentes arquitecturas de hardware.

Perspectiva Geral da Definição de Processos
Os processos estão na base do funcionamento de um motor de workflow. Do actor responsável pela
modelação e definição dos processos, depende o sucesso do workflow. Este actor irá transpor a
prática da organização, normalmente sem uma estrutura formal e com documentos/formulários em
papel, em fluxogramas e templates de informação. Este actor estará a utilizar tecnologia para gerar
aplicações de software personalizadas e projectadas segundo as necessidades específicas da
organização.

O responsável pela definição dos processos necessitará de compreender como funciona um motor
de workflow. O desenho dos templates para utilizadores clínicos, administrativos, técnicos e
administradores, entre outros, implica conhecer como devem ser modelados os processos em
função das necessidades de cada grupo de profissionais.

Em suma, um motor de workflow trabalha integrando mensagens electrónicas com a gestão de
texto, templates e dados. Constrói mensagens, lembretes, cartas ou documentos complexos com
texto e espaços em branco para serem preenchidos e encaminha-os para os indivíduos apropriados
de acordo com as regras que são estabelecidas.

Por definição, um passo num processo consiste em:
•

Um destinatário (utilizador, grupo de utilizadores ou papel (role))

•

Um template que o destinatário recebe

•

Uma acção que tem lugar depois de o destinatário completar o template

•

Um prazo dentro do qual o destinatário tem de completar o template.

•

A duração entre o início e o fim do passo.
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Independentemente do tipo de sistema de informação utilizado, todo o trabalho no desenho de
processos será armazenado num work -space previsto para o efeito. Desta forma poder-se-á criar e
testar livremente novos procedimentos num ambiente realista mas sem afectar as operações em
curso geridas pelo motor de workflow. Quando se decidir que o novo procedimento cumpre o
objectivo, o mesmo é disponibilizado para os utilizadores alvo.

Siemens Inova na Saúde com Tecnologia de Workflow
Ao desenvolver o Soarian, nova plataforma tecnológica de sistemas de informação para a área da
saúde, a Siemens estudou como a tecnologia do Workflow proporcionou aumentos na eficiência e
eficácia de outras indústrias caracterizadas por serem pioneiras em processos de elevada
complexidade e fiabilidade, tais como a farmacêutica, produção automóvel, produção aeronáutica e
banca. A tecnologia do Workflow permite que os processos sejam explicitados e definidos, para que
sejam executados com sucesso e providenciadas as

notificações necessárias quando ocorrem

falhas durante o processo.

A Siemens escolheu o produto Staffware como o componente principal para a arquitectura de
Workflow do Soarian; a empresa Staffware é uma reconhecida fornecedora à escala global de
tecnologia para gestão automática de processos de negócio para muitas das 100 maiores
companhias do mundo.

A Siemens mantém com a Staffware uma relação de exclusividade para a área da saúde. Da
parceria entre as necessidades da Siemens e a tecnologia da Staffware nasceu um motor de
workflow usado exclusivamente no Soarian e para a área específica da saúde.

Soarian: Gerir os Processos, Não Só os Dados
Na Siemens, o Workflow

refere-se ao conjunto de processos e informação que se estende a

múltiplas equipas e profissionais ao longo de um periodo de tempo. Existem multiplos níveis de
workflow e de integração a considerar, começando com a simples partilha e troca de informação
entre pares. Com este produto, a Siemens pretende oferecer um nível mais profundo de integração
do Workflow com o objectivo de dotar a organização dos meios, conhecimento e serviços que lhes
permita realizar uma reengenharia continuada dos processos de gestão, de produção e de suporte.

A tradicional implementação de sistemas de informação a partes isoladas da organização,
demonstra que processos interrompidos não podem sustentar uma transformação organizacional
continuada e a prazo.
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No centro do Soarian reside uma arquitectura de Workflow que actua como pauta e maestro da
organização. Esta arquitectura retém e agiliza os processos de negócio tornando-se uma parte
fundamental e activa no processo de prestação de cuidados de saúde. Esta arquitectura inclui os
mecanismos de Workflow que conduzem as tarefas clínicas, e um motor de regras complexo e
construído ao longo de 20 anos nos EUA. Ambas as ferramentas ajudam a eliminar tarefas manuais,
assegurando que as tarefas são comunicadas à pessoa certa, na hora certa, controlando a
execução temporal e a sequência de acções.

Regras: Blocos de Workflow
As decisões são tomadas a cada minuto do dia nas organizações de cuidados de saúde.
Automatizar estas decisões e os alertas associados, pode ajudar a melhorar a consistência e a
instalar standards na organização. O Soarian ajuda a automatizar e a disponibilizar a informação
existente e necessária para a tomada de decisão.

A arquitectura de Workflow trabalha dinamicamente de forma a alargar o valor das regras a toda a
organização, dando-lhes contexto ao mesmo tempo que controla processos do início ao fim. Ao
contrário dos sistemas de informação existentes até à presente data, o Soarian não é um fluxo de
ecrans; o Soarian gere o fluxo de trabalho da organização, o Workflow, sendo um instrumento de
ajuda e coordenação do trabalho a ser executado por multiplos profissionais em multiplas situações.

Como resultado, o Soarian pode constituir-se como uma memória real da organização, registando e
gerindo processos rotineiros que sendo passíveis de automação libertam profissionais de elevada
diferenciação e custo, nomeadamente enfermeiros e médicos, para tarefas de maior complexidade
técnica. O motor de workflow mantém o registo dos processos em termos da função, do tempo e da
sequência – mantendo as necessidades do doente como ponto de referência.

Gestão de Cuidados do Doente
Este produto facilita a gestão e trabalho colaborativo das equipas na prestação de cuidados médicos
multidiscipinares, assegurando que as necessidades dos doentes são os estímulos dos processos
de prestação de cuidados e que não existem falhas de comunicação na organização.

Ao contrário dos sistemas passivos que obrigam o utilizador a descobrir informação necessária
para executar uma tarefa, a tecnologia Soarian disponibiliza-a ao utilizador em função do contexto
do mesmo, trazendo uma inovação importante numa área com múltiplos utilizadores.
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Esta arquitectura de Workflow consolida e controla todas as actividades que têm de ser realizadas
com um doente, sequencialmente, ou em paralelo, notificando por via de worklists as tarefas que
utilizadores específicos têm que realizar.

Construção de Fluxos de Trabalho (workflows)
O Soarian é fornecido com modelos de Workflow base, tais como controlo de anti-coagulação e
infecção. No entanto, o verdadeiro poder da tecnologia de Workflow é despoletado pela
organização.

A flexibilidade do Soarian permite aos clientes decidir onde começar, de forma a que possam
construir processos baseados nas melhores prácticas e aportar mais valor para a organização num
curto periodo de tempo. Usando a ferramenta de Workflow , os clientes podem definir processos e
tarefas – mesmo aqueles que estão em execução – para que possam ser consistentemente geridos
e executados.

Modelar processos no Workflow do Soarian
Processos como gestão e prestação de cuidados, podem beneficiar grandemente da automação
que o motor de Workflow do Soarian proporciona. Como já foi referido, os Workflows são definidos
no Soarian através de fluxogramas que descrevem visualmente a sequência e a duração de cada
tarefa específica. A Ferramenta de Definição de Processos do Sistema de Gestão de Workflow
permite aos utilizadores criar novos processos de trabalho e/ou modificar os já existentes.

Executar Fluxos de Trabalho (workflows)

Uma vez definido o Workflow, o mesmo é implementado na organização. Muitas das tarefas, em
especial pedidos e controlos de actividade, podem ser geridas pelo Soarian. Estes mecanismos
ajudam os profissionais a seguir melhores práticas, a evitar estrangulamentos, e a aumentar a
produtividade.

Os processos operacionais, genericamente iniciados com um pedido e a terminar no último passo
do workflow, e os processos de gestão e de controlo, são automatizados e simplificados com a
implementação dos respectivos modelos de workflow.
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Benefícios
A grande vantagem desta arquitectura de Workflow, não será o que se vê, mas sim o que não será
necessário fazer! Muitas das tarefas exigidas aos profissionais, como pedidos e controlo de
actividades, passam a ser geridas pela arquitectura de Workflow Soarian.

A criação de workflows traz vantagens, tais como:
•

Implementar melhores práticas e conseguir uma adesão corporativa às mesmas

•

Evitar estrangulamentos

•

Aumentar a produtividade

•

Sistematizar processos de suporte, agilizando os interfaces com os processos operacionais
do hospital (transporte de doentes, logística, etc)

Exemplo de um Workflow: Gestão do AVC (acidente vascular cerebral)

Quando se suspeita que um doente teve uma apoplexia diz-se, “tempo é cérebro”. Para ser eficaz, a
medicação anti-coagulante tem de ser administrada dentro de três horas. Porém, atrasos na
administração da medicação ocorrem devido ao tempo que o doente esteve no trânsito para o
serviço de emergência, à carga de trabalho do clínico, à avaliação e história do doente, e a testes.

O motor de Workflow facilita as prescrições e resultados concorrentes, e encaminha-os para todos
os prestadores de cuidados. Por exemplo, o Soarian pode encaminhar uma tarefa para a enfermeira
da triagem com um tempo limite de finalização de cinco minutos. Se o doente tem um défice
neurológico, o workflow definido faz chegar à enfermeira o template para avaliar se existe interacção
medicamentosa ou se existem outros riscos que impossibilitem o uso de medicação anti-coagulante.
Se o doente não correr tais riscos, alerta o médico de urgência e responsável pelo doente para
prescrever o tratamento adequado. Se o médico o prescrever, o sistema despoleta três processos
simultâneamente: um para a enfermeira começar um IV, um para o médico fazer um exame TAC, e
um para o laboratório para fazer testes STAT (urgentes) e fornecer os resultados. O despoletar de
todas estas acções aumenta as hipóteses de o doente receber, o mais cedo possível, a medicação
adequada.
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Modelos do Workflow Soarian pré-definidos
Exemplos de processos que podem ser geridos pelo Soarian:

Processos de Cuidados Clínicos
•

Controlo da Infecção – identificação e gestão

•

Plano de Cuidados de Neonatologia – gestão de tarefas

•

Gestão de AVCs, no Serviço de Urgência, com Trombolíticos

•

Gestão de Terapia Antibiótica que responde a sensibilidade anti-microbiana

•

Transferência da UCPA, para Enfermaria ou UCI – coordenação dos recursos e preparação
do doente

•

Processo de escalonamento de resultados urgentes

•

.....

Processos de Cuidados Preventivos
•

Gestão da Manutenção da Saúde – gestão contínua da educação, exames e follow-up do
doente, etc.

•

Follow-up de Exames de Diagnóstico – processo de comunicação dos resultados ao médico
e ao doente

•

Vigilância de Bio-terrorismo – processo de identificação e comunicação de tendências de
sintomas e gestão de recursos na fase de resposta

•

Exames neonatais

•

Gestão de doenças crónicas – gestão contínua da educação, exames e follow-ups do
doente
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•

Profilaxia perinatal de HIV – processo de identificação de risco e gestão do protocolo.

•

.....

Workflow do Processo Operacional de Cuidados
•

Gestão de camas – coordenação do processo e recursos para preparação do quarto para o
próximo doente

•

Transferência da UNICOR para Telemetria – coordenação de recursos e preparação do
doente

•

Transferência do Bloco Operatório para a Recuperação - coordenação de recursos e
preparação do doente

•

Orquestração da equipa de enfermagem

•

Cobertura de Chamadas do médico

•

Gestão de observação do Doente para Admissão ou Alta

•

Planeamento de Alta

•

...
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30 Enquadramento
•

António Fernando Vasconcelos da Cunha – Associação para o Desenvolvimento da
Telemedicina (ADT)

31 e-Saúde, Telemedicina e Sistemas de Informação
•

António Fernando Vasconcelos da Cunha – Associação para o Desenvolvimento da
Telemedicina (ADT)

32 A Telemedicina e o Cidadão
•

Madalena T Araújo – Hospital de Santa Maria

33 Avaliação da Telemedicina – Conceitos Básicos
•

Mário Veloso – Hospital de Egas Moniz

34 Teleconsultas em Prática Clínica na Região Alentejo
•

Luís Gonçalves - Coordenador Regional de Telemedicina (Alentejo); Director do
Serviço de Anatomia Patológica do H.E.S.E.

•

Álvaro Pacheco - Membro da “Task Force” de Telemedicina da R. Alentejo;
Director do H. Santa Luzia em Elvas

•

Fernando Miranda - Membro da “Task Force” de Telemedicina da R. Alentejo;
Acessor Principal da ARSA

•

Jorge Ramos - Membro da “Task Force” de Telemedicina da R. Alentejo;
Director do Serviço de Saúde da Sub-Região de Évora
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•

José Ricardo - Membro da “Task Force” de Telemedicina da R. Alentejo;
Director do Serviço de Saúde da Sub-Região de Portalegre.

•

Horácio Feiteiro - Membro da “ Task Force” de Telemedicina da R. Alentejo;
Director do Serviço de Saúde da Sub-Região de Beja

•

Manuel Caldas de Almeida - Responsável pela Telemedicina no Centro de Saúde
de Mora.

•

Fátima Ferreira - Responsável pela Telemedicina no Centro de Saúde

de

Alandroal
•

Luís Filipe - Director do Serviço de Imagiologia do H.E.S.E.

•

Manuel Murta - Director do Serviço de Dermatologia do H.E.S.E.

35 A Implementação da Telemedicina na Região de Saúde do Alentejo
•

Fernando Miranda – ARS do Alentejo

36 Visão de uma Estratégia de Telemedicina para Portugal
•

Luís Matos - Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina (ADT)

37 Telemedicina: Regulamentação, Práticas e Procedimentos
•

Teresa Serafino - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade
de Informação (APDSI)

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

115

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

30 Enquadramento
A Saúde é um sector extremamente importante, pela sua natureza intrínseca e pelo peso que tem
na economia.

A finalidade de qualquer sistema de saúde é responder às necessidades de saúde da população
que serve, com princípios de solidariedade e equidade, que permitam que os seus diferentes grupos
populacionais tenham acesso igual aos avanços científicos e tecnológicos, postos ao serviço da
saúde e bem-estar.

Estes avanços, se por um lado aumentam a capacidade e a qualidade do desempenho dos
profissionais de saúde, por outro lado, aumentam as expectativas dos utentes e os custos.

A consciencialização crescente da importância da saúde e bem-estar dos cidadãos, o aumento da
vida média e desideratos de equidade e o desenvolvimento tecnológico, tem vindo a provocar fortes
aumentos de solicitações nos sistemas de saúde, conferindo-lhes projecções de crescimento de
dois dígitos.

Afigura-se impossível continuar a acomodar aumentos de custos desta ordem, nos orçamentos
nacionais.

Uma forma de mitigar o impacto destes aumentos de solicitações é através de

ganhos de

produtividade, racionalização de investimentos e exploração de complementaridades e sinergias,
obtidos mediante uma utilização criteriosa da tecnologia.

A tecnologia é estruturante e, sendo eficaz, para ser eficiente precisa de ser acompanhada de
avanços compatíveis no plano funcional e administrativo.

A telemedicina é um bom exemplo disso, com particular interesse pela sua filiação nos sistemas de
informação, grande fragilidade do nosso sistema de saúde, que é fundamental corrigir.

A telemedicina, é um estádio de desenvolvimento no caminho para e-saude (e-health, telehealth,
etc), que tem já em Portugal uma grande expressão e resultados muito positivos
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Os textos seguidamente apresentados pretendem dar uma panorâmica daquilo que é a telemedicina
em Portugal e enquadrá-la nos paradigmas de desenvolvimento actuais (e-saúde, tele-saúde, etc).

Em particular, dá-se conta das vantagens que é possível obter com a sua utilização, isolada e numa
integração de base regional, ilustrando-se as despesas de investimento, os custos de exploração e
as concomitantes reduções de custos.

Apresenta-se um relato documentado daquilo que de melhor se faz em telemedicina em Portugal.

Documenta-se a respectiva aceitação por profissionais e utentes.

Defende-se a necessidade da sua avaliação funcional e económica, de forma rigorosa e sistemática,
através de ferramentas adequadas.

Defende-se também o interesse da sua expansão, sistemática e integrada e apresenta-se um plano
estratégico para o efeito.

Revêm-se as directivas da UE e as orientações do Comité Permanente dos Médicos Europeus
sobre Regulamentação, Práticas e Procedimentos relativos à Telemedicina.

Dos textos ressaltam também algumas das dificuldades inerentes à sua introdução e subsequente
utilização de rotina.
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31 e-Saúde, Telemedicina e Sistemas de Informação
e-Saúde
e-Saúde é a componente saúde do e-commerce. Pode ser definida como o “processamento
electrónico sistemático da informação na saúde, para os fins que lhe são próprios”.

Escolhemos esta definição, simples e de contornos pouco definidos, por apresentar a vantagem de
poder evoluir em simultâneo com o seu objecto, e-Saúde, ela própria em franco desenvolvimento.

A informação disponível sobre alguns projectos e iniciativas em curso em vários países, sob
*

designações equivalentes (e-health, Telehealth, Telemedicine and Telecare) (1 a 7) , pode dar-nos
uma ideia mais concreta de e-Saúde.

No Canada, por exemplo, as iniciativas desta mesma natureza são coordenadas pelo eHealth
Research Centre, que faz parte do Office of Health and the Information Highway (OHIH)(1). Neste
caso refere-se que “Telehealth is the process of using information and communications technologies
(ICTs) to deliver health information, services and expertise over short and long distances. Telehealth
applications are important tools for enhancing health care delivery, particularly in rural and remote
areas where health care resources and expertise are often scarce or non-existent.”
Em continuação, são apresentados os seguintes “Examples of Telehealth:
•

Teleconsultation: telemedicine, teleimaging, telepsychiatry;

•

Education / training in health disciplines: telelearning, telementoring;

•

Health information transfer for health care providers;

•

Health care information for patients.

Mais perto de nós, no Reino Unido, estas matérias apresentam-se repartidas entre o National Health
Service (NHS)(2), o NHS Direct (3), que é um call centre e o Telemedicine Information
Services/British Library (4). Há relatos de intensa actividade em Telemedicine and Telecare na
Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda (5) e deve também ser referida a UK e-Health
Association (6) que se declara “campaigning for the effective use of technology to improve health”.

Em todos os casos, os projectos que são referidos assentam no processamento electrónico
sistemático da informação, o que justifica a definição de e-Saúde apresentada logo no início, e têm

*

Referências no fim do texto
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os mesmo objectivos comuns: - melhorar o acesso, a qualidade, a eficácia e a eficiência da
prestação de cuidados de saúde; melhorar a rentabilização dos recursos, mediante uma utilização
intensiva das tecnologias de informação e comunicações (TIC).

Reconhecem-se nestes objectivos as preocupações, já nossas conhecidas, de conceber e executar
políticas e estratégias capazes de ultrapassar as dificuldades que se fazem sentir em praticamente
todos os sistemas de saúde ocidentais, provocadas por fortes aumentos de solicitações e
orçamentos cada vez mais escassos para fazer face a custos com taxas de crescimento muito
superiores às que se registam nos outros sectores de actividade, e na própria economia.

De um modo geral, as causas estão também suficientemente identificadas: - envelhecimento das
populações (proporção crescente de idosos no total da população) que provoca aumentos dos
casos de doenças crónicas, do número de hospitalizações e da demora média dos internamentos,
com custos por episódio mais elevados relativamente aos outros grupos etários; populações em
geral mais informadas e exigentes, com grande mobilidade e maior preocupação em manter, pela
prevenção, uma vida mais saudável; meios de diagnóstico e terapêuticas sucessivamente mais
sofisticados, complexos e dispendiosos.

A novidade está em considerar que a utilização intensiva e sistemática das tecnologias de
informação e comunicações é uma componente essencial das soluções que se procuram para
conseguir um uso mais eficiente dos recursos disponíveis e racionalizar investimentos.

Porém, faz todo o sentido que assim seja, na medida em que é hoje ponto assente que a utilização
adequada das TIC, no sector da Saúde, pode reduzir custos, melhorar a produtividade e libertar
pessoal e recursos financeiros para acorrer a responsabilidades que, doutro modo, continuariam
sem resposta adequada.

É nesta linha que e-Saude procura aproveitar as características estruturantes das TIC para fomentar
e sustentar reconfigurações dos processos e dos sistemas de saúde, segundo as tendências que já
se vinham a manifestar de deslocação da prestação de cuidados de saúde ao encontro do utente e
de crescente responsabilização dos cidadãos pela gestão do seu estado de saúde.

Há assim um casamento de interesses perfeito entre as TIC e a utilização que é preciso fazer delas
para viabilizar as estratégias de flexibilização, inovação e criação de valor, que se pretendem
desenvolver em e-Saúde e, simultaneamente, solucionar as crises que persistem nos sistemas de
saúde.
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Sistemas de Informação
Os processos em saúde são feitos de sucessões de casos individuais e não de repetições de
situações padronizadas (com a possível excepção de análises clínicas).

Cada uma destas situações individuais exige avaliação, decisões, informação, atribuição de
recursos e orientação específica.

O resultado de cada episódio clínico depende assim muito da informação que está disponível para
orientar as avaliações e decisões dos profissionais. Quando a informação é boa os profissionais não
têm dúvidas sobre como actuar; quando a informação é má podem tomar iniciativas inadequadas e
fazer coisas desnecessárias ou mesmo prejudiciais. O rigor, a amplitude e a oportunidade da
informação, ou seja, a sua qualidade, é aquilo que habilita os profissionais a usarem criteriosamente
os seus conhecimentos.

Por outro lado, o registo atempado e rigoroso da informação gerada em cada episódio é condição
fundamental para assegurar a continuidade do processo e para o manter vivo e eficaz.

A articulação dos diferentes intervenientes, o controlo da qualidade e dos custos das prestações, e
todas as decisões de avaliação, planeamento, restruturação e gestão, têm também como
pressuposto a existência de informação fiável e rigorosa.

Ora, a mobilidade dos sujeitos e a natureza repartida dos processos, tão características da saúde,
fazem com que esta informação se encontre dispersa por múltiplas bases de dados, sendo portanto
indispensável assegurar a sua integração de forma coerente e centralizada, para a poder
disponibilizar, sem limites nem descontinuidades, onde e sempre que é necessária.

As redes e sistemas de informação são, assim, o sistema nervoso vital de que depende o
funcionamento, coerente, articulado e eficiente, de cada instituição e de todo o sistema de saúde.

As TIC responderam a esta necessidade proporcionando o suporte essencial ao processamento
duma informação, qualitativa e quantitativamente superior, sem limites de natureza, forma, tempo ou
lugar. Simultaneamente, o desenvolvimento e expansão das TIC engendraram uma revolução
tecnológica (revolução informacional, como alguém muito justamente já lhe chamou (8)), que tem
como imagem de marca a globalização, que torna os processos mais competitivos e muda a escala
do tempo, exigindo das organizações aferição e reposicionamento competitivo permanentes.
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É ainda a tecnologia que responde a este desiderato, ao dar a cada organização a possibilidade de
utilizar as TIC para projectar uma imagem própria, coerente com o estatuto e valores que definiu
como seus, e de pesquisar, quase sem limites, as tendências que se projectam para o futuro e as
estratégias que parceiros e concorrentes se propõem seguir. Tudo isto, claro está, à escala global.

A este respeito são sugestivas as visitas,

aos sites, por exemplo, do Battelle Institute (9), do

INSALUD (10) ou do Gartner´s Group (11), onde é possível encontrar um tipo de informação que se
vem tornando extremamente importante, em termos de marketing e de benchmarking.

Para poder acompanhar estes desenvolvimentos, Portugal terá primeiro que colmatar as graves
insuficiências que possui em matéria de sistemas de informação, na Saúde.

Telemedicina
A telemedicina pode ser definida como “a utilização de tecnologias de informação e comunicação na
*

prática da medicina, para melhorar a qualidade e facilitar a prestação de cuidados de saúde” .

Na prática, o que a telemedicina faz é substituir a movimentação de utentes e profissionais pela
transferência de informação administrativa e clínica – som, dados e imagens, essencial para o
diagnóstico e prognóstico clínicos, e no seguimento de doentes.

Podemos imaginar que a telemedicina terá começado com a utilização do telégrafo e do telefone e
adquirido um primeiro caracter mais sistemático, em 1920, com o início dos serviços radio
marítimos, para apoio médico aos navios no mar.

Porém, só a partir da segunda metade do século XX, com especial incidência na última década, é
que a telemedicina ganhou corpo e conheceu uma expansão e desenvolvimento pronunciados.

É possível distinguir diferentes componentes na telemedicina (alguns autores restringem o âmbito
da telemedicina às componentes directamente relacionadas com a prestação de cuidados de
saúde).

Uma, dirigida para a formação contínua e informação para médicos e outros profissionais de saúde,
visando o desenvolvimento pessoal e institucional e quebrando situações de isolamento,
particularmente em regiões menos acessíveis.

*

Outras definições de telemedicina no final do texto.
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Outra componente diz respeito a sistemas de informação para apoio social e de prestação de
cuidados de saúde ao cidadão, ou que têm uma interacção directa com ele. Estão neste caso os
sistemas de “call center”, de emergência médica, de acompanhamento terapêutico e de apoio ao
diagnóstico clínico; os sistemas de informação ao cidadão, de auto-rastreio de doenças, de higiene
e segurança no trabalho; os sistemas de apoio e integração social de idosos e outros cidadãos com
necessidades especiais e sistemas de sensibilização pública, divulgação, entretenimento e
educação ligados ao sector da saúde.

Uma terceira componente tem a ver com redes, sistemas e aplicações determinantes para o
desenvolvimento da telemedicina, ou que promovem a segurança e suportam o intercâmbio da
informação relacionada com os actos clínicos.

A componente mais conhecida é, contudo, a chamada telemedicina interactiva, onde se enquadram
os sistemas de interacção entre profissionais e entre unidades de saúde. Esta categoria abrange os
processos de referenciação e intercâmbio de informação entre diferentes unidades de saúde; os
sistemas de imagiologia do tipo store and forward e dinâmica; os sistemas de videotelefonia e de
videoconferência para apoio ao diagnóstico, à consulta e ao tratamento; outros sistemas de gestão,
armazenamento e transferência de dados clínicos.

A teleconsulta, o telediagnóstico e a teleconferência médica são as actividades mais destacadas
desta componente da telemedicina e aquelas que têm um impacto mais directo sobre a melhoria
da acessibilidade, da qualidade e da efectividade da prestação de cuidados de saúde, e sobre a
aproximação destes ao cidadão.

A vasta experiência acumulada no exercício destas actividades de telemedicina permite afirmar que:
•

as técnicas estão dominadas;

•

os investimentos necessários são, em regra, modestos;

•

é geralmente economicamente vantajosa;

As vantagens da telemedicina são também reconhecidas pelos utentes e profissionais que aderem
às práticas respectivas, sem reservas quando não com entusiasmo.

Além disso, as práticas de telemedicina têm uma base tecnológica que as faz indutoras de mudança
e de modernização de estruturas e de processos nas organizações.

Com efeito, é forçoso reconhecer que a telemedicina é, simultaneamente, um sofisticado sistema de
informação, e um conjunto de práticas, métodos e processos, assentes numa tecnologia que é o
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contexto em que todo o desenvolvimento, hoje em dia, tem lugar: - pensa-se, projecta-se e age-se
com tecnologia e em função da tecnologia.

A telemedicina é, portanto, intrínseca a e-Saúde, como já antes se dissera, com a particularidade de
tender a perder a sua individualidade no curso dum processo de integração normal, que a vai
incorporando na rotina.

Telemedicina em Portugal
Em Portugal, a história recente da telemedicina pode ser ancorada em Dezembro de 1994, data em
que teve lugar, em Lisboa, a conferência de encerramento do 3º programa quadro do AIM Advanced Informatics for Medicine, patrocinado pela DG XIII da UE.

A conferência foi um êxito, com uma representação portuguesa digna de registo, entre os mais de
50 projectos apresentados perante uma audiência muito superior àquilo que as expectativas mais
optimistas faziam prever.

No desenvolvimento que a telemedicina registou de então para cá, há um segundo marco
importante, em 1999, com a constituição e e subsequente actividade da CIEDT (Comissão de
Acompanhamento da Iniciativa Estratégica para o Desenvolvimento da Telemedicina).

Com os meios reduzidos de que dispôs, a CIEDT financiou e acompanhou o desenvolvimento de 16
projectos de telemedicina e promoveu a realização da conferência “Forum Telemedicina’99” e de 5
workshops de divulgação (cf. Anexo).

É tentador e não totalmente destituído de fundamento dizer que a actividade da CIEDT foi
importante no tempo e no contexto em que teve lugar, foi decisiva para a concretização daqueles e
outros projectos e contribuiu para o desenvolvimento e divulgação da actividade de telemedicina.

A CIEDT foi, até à data, a única iniciativa oficial de apoio à telemedicina e não teve sucessão
institucional.

De então para cá, tudo voltou a depender das iniciativas isoladas de profissionais interessados e de
responsáveis de algumas instituições,

que decidem instalar e operar sistemas de telemedicina

como meio para ultrapassar insuficiências e melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade dos
cuidados de saúde que prestam.
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No domínio da componente interactiva, a Telemedicina em Portugal tem vindo a ser utilizada com
sucesso em ambientes de rotina e de emergência médica (CODU), envolvendo Centros de Saúde e
Hospitais, Centrais, Distritais e Especializados, no Continente, na Madeira e nos Açores e mesmo
com experiências em ligações internacionais, em ligações a redes especializadas e em ligações a
PALOPS (cardiologia com Maputo).

As especialidades abrangidas são já numerosas, designadamente
•

Anatomopatologia

•

Cardiologia e cardiologia pediátrica

•

Dermatologia

•

Genética médica

•

Neurologia

•

Obstetrícia

•

Oncologia

•

Ortopedia

•

Radiologia e neuro-radiologia

Os resultados obtidos, do ponto de vista clínico, administrativo, organizacional e económico, têm
sido francamente positivos, justificando plenamente uma expansão dos meios e a generalização da
actividade.

A realidade, porém, é que a despeito dos resultados positivos obtidos com a telemedicina, de norte
a sul, os decisores com capacidade para tal, nada têm feito para reconhecer as vantagens dessa
actividade e para promover uma expansão sistematizada e integrada da sua utilização.

Resulta que, à medida que o tempo passa, agravam-se as dificuldades de integração e
compatibilização

de

equipamentos

e

sistemas

diferentes,

resultantes

duma

expansão

desenquadrada e perdem-se oportunidades de desenvolvimento de estratégias de saúde,
orientadas para a melhoria da gestão dos serviços e da qualidade da prestação de cuidados de
saúde.

É, portanto, necessário e urgente dispor de um plano para a telemedicina, susceptível de promover
a sua utilização e desenvolvimento, enquadrada na Estratégia de Saúde.

Um plano que estabeleça as condições necessárias para que a telemedicina possa dar o salto
qualitativo de colecção de soluções e aplicações, cada uma delas orientada para a resolução dum
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problema específico, para soluções de nível regional e nacional, através duma abordagem
sistemática e estruturada, com vista a um desenvolvimento sustentado.

Esse plano deverá contemplar os diferentes aspectos relativos a capacidade técnica de projecto,
financiamento,

enquadramento

e

apoios

e

respectivas

regras

de

acesso,

selecção,

acompanhamento e avaliação.

Porém, neste novo contexto, já não é só da telemedicina e de sistemas de informação que se trata.
È urgente e necessário, diríamos mesmo vital,

promover e-Saúde e agarrar o imenso mar de

oportunidades que ela traz consigo..

Conclusões
Os contornos que a Sociedade da Informação, o comercio electrónico e e-Saúde vão assumir no
futuro, não são ainda totalmente claros.

Certo é que o desenvolvimento contínuo das TIC e a sua utilização crescente, na saúde e em todos
os outros sectores de actividade, tem consequências importantes na mobilidade da informação,
agora elevada a recurso central do desenvolvimento, doravante materializado em contexto de
tecnologia.

Nos ambientes actuais, de complexidade crescente, mudanças rápidas e convergências, os novos
factores de sucesso são as redes de inteligência conectiva e a criação de valor pela inovação.

A telemedicina é uma componente das transformações em curso que já deu provas inequívocas de
que pode proporcionar melhorias consideráveis na prestação de cuidados de saúde e contribuir para
resolver muitas das dificuldades com que se debatem os Sistemas de Saúde.

A carência de sistemas de informação fiáveis, na Saúde em Portugal, sendo crónica, terá que ser
radicalmente alterada, para podermos agarrar as oportunidades de e-Saúde, ter telemedicina e,
muito mais basicamente, podermos conhecer o passado, gerir com rigor o presente e fazer planos
razoavelmente credíveis para o futuro.

As demoras sucessivas na adopção de um plano de desenvolvimento sistemático da telemedicina,
retardam a recolha de benefícios já amplamente demonstrados, mantêm situações de ineficiência na
utilização de recursos e impedem a projecção das nossas capacidades e competências para a
primeira linha do desenvolvimento.

31 e-Saúde, Telemedicina e Sistemas de Informação
António Fernando Vasconcelos da Cunha, 2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

125

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

A Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina (ADT), mantém a disponibilidade
repetidamente manifestada para colaborar nas iniciativas de desenvolvimento da telemedicina.
Estas situações têm que ser corrigidas urgentemente pois, no contexto actual, só mesmo os que vão
no grupo da frente é que poderão colher alguns benefícios dum processo de desenvolvimento que
tende a reforçar o poder daqueles que já antes detinham posições dominantes.

Definições de telemedicina
•

"A prestação de cuidados de saúde em situações em que a distância é um factor crítico, por
qualquer profissional de saúde usando tecnologias de informação e de comunicações para o
intercâmbio de informação relevante para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da
doença e danos físicos (injuries), pesquisa e avaliação, e para a formação continuada dos
prestadores, subordinada a objectivos de melhoria da saúde dos indivíduos e das
comunidades." (Organização Mundial de Saúde, 1990)

•

"Prática de cuidados médicos utilizando comunicações interactivas - voz, dados, imagem,
abrangendo a prestação de cuidados médicos, a consulta e o tratamento, assim como a
formação e a transferência de dados médicos." (The Advisor on Informatics of the WHO).

•

"O acesso remoto rápido a opiniões médicas especializadas e compartilhadas, por
intermédio de tecnologias de informação e de comunicações, independentemente dos locais
onde se encontram o doente e a informação pertinente" (CEC).

•

"A prática da medicina à distância, englobando o diagnóstico, o tratamento e a formação
médica" (Journal of Telemedicine and Telecare).

•

“A utilização de tecnologias de informação e telecomunicações na prestação de cuidados de
saúde à distância”.

Definição de e -Saúde
“Utilização de tecnologias de informação e telecomunicações para proporcionar o acesso de
profissionais de saúde e cidadãos a informação e dar suporte à prestação de cuidados de saúde”.

Forum Ibérico de Telemedicina
Fundado pela Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina e pela Videomed de Badajoz,
realizará a sua primeira edição de 22 a 27 de Novembro de 2004, em Badajoz.
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ANEXO
PROJECTOS DE TELEMEDICINA DESENVOLVIDOS COM O APOIO DA CIEDT
1999 - 2001

DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

ENTIDADE LIDER

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

COORDENAÇÃO
01
“Teleconsulta em neurologia”
Hospital de Santa Maria Serv. de Neurologia / ISTEL
Prof. Doutora Teresa Paiva

02
“Caravana da Saúde”
Hospital de Santa Maria Serv. de Neurologia / ISTEL
Prof. Doutora Teresa Paiva

03
“Teleconsulta de Cardiologia”
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia
Dr Vasco Gama Ribeiro
04
“CODU”
Instituto Nacional de
Emergência Médica
Dra Teresa Delgado

ESTADIO DE DESENVOLVIMENTO
Estabelecimento de rotinas de revisão de diagnósticos e terapêuticas
efectuados nos CS a doentes do foro neurológico, por meio de videoconferência entre os Clínicos Gerais respectivos e a Consulta de
Neurologia do H S Maria (Teleconferencia Médica).
Em regime de exploração corrente com os CS de Unidade A, na Sub
Região de Saúde de Lisboa: Alvalade, Loures, Lumiar, Odivelas,
Benfica, Pontinha e Torres Vedras. Em exploração corrente.
Financiamento concedido = 10.856.940$00. (inicial=14.586 contos)
Aprovada a extensão do projecto para incluir o ISTEL (ver. proj. 12)
O H S Maria está a estudar a extensão do procedimento a outras
especialidades, nomeadamente Cardiologia, Hipertensão e Pediatria.
Estudo da influência das perturbações do sono sobre o estado de
saúde e a mortalidade (menor longevidade) em populações idosas e
carencia-das pelo isolamento.
Desenvolvimento de hábitos, técnicas e métodos de trabalho interdisciplinar, para o estabelecimento de metodologias e sistemas
funcionais capazes de dar um contributo válido para o auxílio às
populações com mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde.
Financiamento concedido = 23.996.183$00. (inicial= 20.730 contos)
Concluída a aquisição dos meios e equipamentos necessários.
O trabalho de campo que conta com o apoio da ARS de LVT, do CS
do Lumiar e da Junta de Freguesia do Lumiar. Em execução.
Telecineangiografia: utilização de ligações de banda larga (A TM) no
apoio aos hospitais Distritais de Viseu e de Aveiro.
Electrocardiografia: Apoio a cerca de 20 CS dentro e fora da área de
Vila Nova de Gaia, 24 horas/dia, na interpretação imediata de ECG e
aconselhamento sobre o encaminhamento subsequente dos doentes.
Financiamento concedido = 11.232 contos
Em exploração corrente.
Possível extensão ao Hospital de Vale do Sousa.
Conhecimento permanente das vagas existentes nas UCI, como
primeira indicação da respectiva disponibilidade para
receber
doentes.
Ligação on-line dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes
(CODU) às Unidades de Cuidados Intensivos de todos os Hospitais
da SRS de Lisboa.
Financiamento concedido = 7.399.080$00.
Em exploração corrente. Feita a formação dos utilizadores
respectivos e a sensibilização dos hospitais para fazerem a
actualização da informação em tempo real.
Possível formalização dum acordo.
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PROJECTOS DE TELEMEDICINA DESENVOLVIDOS COM O APOIO DA CIEDT
1999 – 2001
(continuação)
DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

ENTIDADE LIDER

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

COORDENAÇÃO
05
“Tele-radiologia”
Centro Hospitalar de Coimbra
Dr Faria Pais

06
“Telegenética”
Hospital Egas Moniz
Dra Maria de Jesus Feijó

07
“Urgência em Cardiologia
entre o H Santa Marta e o H S
José”
Hospital de Santa Marta
Dr Jorge Quininha

08
“ARS Alentejo – assistência
técnica para a interligação dos
CS de Mértola, Moura e
Odemira ao H D Beja”
ARS do Alentejo
Dra Rosa Valente Matos

ESTADIO DE DESENVOLVIMENTO
Apoio por Tele-radiologia ao H D de Leiria nos exames de TAC da
área de Neuro-radiologia. A instalação consta de:
• estação de visualização e tratamento de imagem no serviço
de Neuro-radiologia do CHC (SNRCHC);
• sistema de videoconferência no SNRCHC e no Serviço de
Radiologia do Hospital de Leiria;
• sistemas de visualização de imagem nos Serviços de
Urgência, de Neurocirurgia, no CHC ( Hospital Geral e
Hospital Pediátrico);
• Ethernet kit no aparelho TAC do CHC, para permitir a
exportação de imagens em modo DICOM.
Financiamento concedido = 11.053.341$00.
Em exploração corrente.
Apoio em Genética Médica e Diagnóstico Pré-natal, a partir do Hosp.
Egas Moniz, por videoconferência, para os hospitais de Ponta
Delgada Évora, Beja, Faro e Setúbal. Financiamento concedido
(11.721.681$):
• H Egas Moniz = 1.576.320$00
• H D Beja =2.536.158$00
• H D Évora = 2.538.598$00
• H D Faro =2.496.780$00
• H D Setúbal = 2.573.825$00
• H P Delgada (adquiriu o seu próprio equipamento)
Em exploração corrente entre o H E Moniz e os Hospitais de Évora,
Beja e de Ponta Delgada.
Telecardiologia, por videoconferência a partir do Serviço de
Cardiologia do H Santa Marta, em apoio à Urgência e ao Serviço de
Medicina Interna do Hospital de S. José.
Ligação também com o Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital
Pediátrico de Coimbra.
Financiamento concedido = 8.345.619$00.
O apoio à Medicina Interna do H. S. José e a ligação ao H. Pediátrico
de Coimbra já estão em regime de exploração corrente.
A ligação à Urgência de S. José aguarda formação aos profissionais
envolvidos.
Os CS e o H D de Beja estão equipados para tele-radiologia e
teleconsulta por videoconferência e as experiências efectuadas
foram bem sucedidas.
Posteriormente surgiram algumas dificuldades organizacionais que
bloquearam o sistema e que se pretendem ultrapassar com esta
medida de apoio.
Financiamento atribuído = 3.802.500$00.
Em final de execução.
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PROJECTOS DE TELEMEDICINA DESENVOLVIDOS COM O APOIO DA CIEDT
1999 - 2001
(continuação)
DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

ENTIDADE LIDER

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

COORDENAÇÃO
ESTADIO DE DESENVOLVIMENTO
09
Elaboração de um projecto de telemedicina para a SRS de Évora.
“ARS do Alentejo – Programa
Financiamento atribuído = 5.791.500$00.
de Telemedicina para o Distrito Em final de execução.
de Évora”
ARS do Alentejo
Dra Rosa Valente Matos
10
“Programa de Telemedicina
para a SRS de Castelo
Branco”
SRS de Castelo Branco
Dra Maria Alzira Serrasqueiro
11
“Telemedicina em
Anatomopatologia - exames
extemporâneos”
Hospital Distrital de Évora
/IPATIMUD
12
Teleconsulta em neurologia”
- ISTEL
Prof. Doutora Teresa Paiva
13
“Telemedicina para apoio do
H. S. Maria aos CS da unidade
de saúde respectiva e a zonas
remotas - ligação com o
Centro Hospitalar do Funchal e
com o Hospital de Ponta
Delgada”
Extensão aos PALOPS onde
exista a possibilidade de
ligação via RDIS.
Hospital de Santa Maria

A SRS de Castelo Branco tem um programa de telemedicina de
âmbito Sub-regional, com uma execução que prevê a introdução
sucessiva de diferentes especialidades ao longo de 3 anos.
A fase piloto desse programa, que está em curso de execução, tem
um financiamento repartido pelas Câmaras Municipais envolvidas,
pelo Programa Cidades Digitais pela CCRC e pela CIEDT.
Financiamento atribuído = 10.000 contos
Em execução.
Pretende-se proporcionar ao Hospital Distrital de Évora um apoio
exterior em Anatomopatologia.
Para tanto será necessário adquirir e instalar os meios de aquisição e
transmissão de imagem necessários, tanto neste hospital como
naquele que virá a proporcionar-lhe o apoio pretendido.
Financiamento atribuído = 17.433.000$00
Em execução.
Estabelecimento no ISTEL de condições para a realização de rotinas
de revisão dos diagnósticos e terapêuticas efectuados pelos Clínicos
Gerais, nos CS, a doentes do foro neurológico, à semelhança daquilo
que vem sendo feito a partir da Consulta de Neurologia do H S Maria
(Teleconferencia Médica).
Financiamento atribuído = 9.867.546$00.
Em execução.
Pretende-se:
• estender a todos os CS da respectiva Unidade e a outras
especialidades, a prática que vem decorrendo com sucesso no
âmbito da Neurologia;
• pôr as capacidades do H S Maria ao alcance de zonas onde
reconhecidamente façam falta e possam ser de utilidade, como é
o caso das regiões insulares.
Nesta 1.º fase serão abrangidos os CS da Unidade A e o Centro
Hospitalar do Funchal e o Hospital de Ponta Delgada, e as seguintes
especialidades, consideradas prioritárias: Neurologia, Cardiologia,
Pediatria, Medicina Interna/Hiper -tensão Arterial, cirurgia CárdioTorácica e Genética.
Financiamento concedido = 28.545.216$00.
Em execução.

Prof Doutor F. Coelho Rosa
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PROJECTOS DE TELEMEDICINA DESENVOLVIDOS COM O APOIO DA CIEDT
1999 - 2001
(continuação)
DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

ENTIDADE LIDER

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

COORDENAÇÃO
14
“Tele-radiologia no H. D. de
Faro

15
“Tele-radiologia no H. de S.
Pedro” – Vila Real

16
site
WWW.CIEDT.ORG

ESTADIO DE DESENVOLVIMENTO
O H D de Faro está integrado no Projecto Via Verde AVC, que requer
resposta TAC permanente.
O Hospital, não dispõe de profissionais (médicos com formação em
radiologia) no número necessário para satisfazer aquela condição.
A instalação do sistema de tele radiologia, que é objecto do presente
projecto, irá permitir ultrapassar esta limitação.
O sistema a instalar consta de:
• estação de aquisição, visualização e tratamento de imagem
no Serviço de Radiologia do Hospital, com capacidade de
exportação e importação de imagens via RDIS;
• instalação de videoconferência.
Financiamento atribuído = 8.366.202$00.
Em final de execução.
O Hospital não tem o número de profissionais necessário para
assegurar a interpretação e diagnóstico de exames de TAC e Rx, 24
horas por dia, 365 dias por ano.
A instalação do sistema de tele radiologia, que é objecto do presente
projecto, irá permitir ultrapassar esta limitação, com claros benefícios
para os doentes.
O sistema a instalar consta de:
• estação de aquisição, visualização e tratamento de imagem
no Serviço de Radiologia do Hospital, com capacidade de
exportação e importação de imagens via RDIS;
• instalação de videoconferência.
Financiamento atribuido = 7.037.550$00.
Em exploração corrente.
Construção e manutenção de um site destinado a proporcionar uma
informação completa e permanentemente actualizada da situação da
telemedicina em Portugal.
Financiamento atribuído = 5.838.300$00
Em funcionamento desde Abril de 2001.
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32 A Telemedicina e o Cidadão
Enquadramento
A Sociedade da Informação e do Conhecimento representa “um modo de desenvolvimento social e
económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão,
distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação
das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na actividade
económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas
práticas culturais” (MSI, 1997).

Na Saúde, diversas iniciativas Supra Nacionais e Nacionais tiveram como objectivo a promoção e
efectivação da utilização de serviços electrónicos, recorrendo às novas tecnologias de informação,
do audio-visual e das

comunicações, nomeadamente, à Internet, Intranet e outras redes de

comunicação, actividade que se designa actualmente por e-Saúde, para a qual contribui o
decréscimo nos custos de armazenamento digital e transmissão de dados. A e-Saúde visa a
introdução de formas alternativas de prestação de cuidados, de disseminação de informação ou até
de aquisição de bens e serviços, com valor acrescentado.

Em 1998, a Organização Mundial de Saúde, tendo em consideração a relevância da telemática na
saúde e o seu impacto presumível, num “mundo no qual os benefícios dos desenvolvi mentos na
ciência, tecnologia e saúde pública estivessem equitativamente disponíveis para todas as pessoas,
em todos os lugares”, reconheceu a necessidade de actuar no sentido de incorporar medidas
apropriadas de telemática na saúde, na sua estratégia de saúde para todos no século XXI, assim
como nas operações das suas divisões e departamentos regionais. Colaboração adicional com
outras organizações internacionais, organizações não governamentais e agências nacionais seria
necessária para a prossecução desse fim. Para além disto, recomenda aos Estados Membros que
empreendam uma actuação similar a nível global, nacional, regional e local, isto é, que integrem a
utilização da telemática na saúde na sua política global e estratégia para o alcance da saúde para
todos no século XXI (WHO, 1998). De acordo com o mesmo documento, as tecnologias telemáticas
deverão ser consideradas apropriadas se empregarem métodos e tecnologias práticos, efectivos,
cientificamente robustos e socialmente e culturalmente aceites, que deverão estar disponíveis a
custos comportáveis para o país, a comunidade ou o indivíduo.

A União Europeia promoveu a iniciativa e-Europe 2002, visando desenvolver a Economia Digital e
providenciar aos cidadãos Europeus os benefícios da utilização da Internet. Dos objectivos
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destacam-se a fomentação da sua utilização nomeadamente no sector público, a promoção de um
acesso mais rápido, seguro e menos dispendioso aos seus benefícios e um investimento nas
pessoas e competências, inerente à Sociedade da Informação e do Conhecimento (EC, 2000). Em
síntese, centra-se na aplicação da conectividade. A e-Health (saúde on-line) é uma das prioridades,
destacando-se 4 directrizes: garantir a existência de infraestruturas telemáticas, incluindo redes
regionais para os prestadores de cuidados de saúde; identificar e difundir as melhores práticas de
saúde on-line e estabelecer critérios para avaliação do desempenho; estabelecer critérios de
qualidade para os portais da saúde; criar redes de tecnologias e avaliação de dados no domínio da
saúde.

O Plano e-Europe 2005 estimula serviços, aplicações e conteúdos que criem novos mercados,
reduzam custos e incrementem a produtividade em toda a economia, destacando-se pelo âmbito
deste estudo a promoção de serviços electrónicos de saúde - e-health 2005 (e-Saúde). Para a
prossecução deste fim foram propostas 3 acções: cartões de saúde electrónicos; redes de
informação de saúde entre pontos de prestação de cuidados (hospitais, laboratórios, lares) com
conectividade em banda larga sempre que adequado; serviços de saúde on-line para o cidadão
(informações sobre vida saudável

e prevenção de doenças, registos electrónicos de saúde,

teleconsultas, reembolso electrónico, etc.). Neste sentido, em 2002, foi criada a Unidade de Missão
Inovação e Conhecimento –UMIC (DGS, 2004).

O sector da saúde, não ficou de facto à margem deste processo de mudança e por isso a telemática
aplicada à saúde tem vindo progressivamente a afirmar-se, como uma resposta, no presente como
no futuro, a inúmeras necessidades com que o sistema se confronta.

Assim, os efeitos da telemática aplicada à saúde têm sido debatidos, havendo já bibliografia
referente aos benefícios decorrentes da utilização deste tipo de sistemas, não descurando os
aspectos éticos e legais, nomeadamente no que se refere à privacidade, confidencialidade, direitos
de acesso e de propriedade, protecção e segurança dos dados, fiabilidade dos produtos e
regulamentação da prática profissional.

O conceito e-Saúde abrange as 4 áreas funcionais da telemática na saúde (WHO, 1998): a teleeducação para a saúde, a telemedicina, a telemática para investigação em saúde e a telemática
para a gestão dos serviços de saúde. Relativamente às duas primeiras áreas funcionais são de
destacar os sistemas de teleconsulta, tele-diagnóstico, telemetria, monitorização à distância e a
possibilidade de partilha através das redes de comunicação da saúde de informação clínica
constante em processos de saúde electrónicos, bem como os “call-centers”, “contact-centers”,
portais e sites da saúde, cuja utilização efectiva e eficiente também tem impacto nas demais áreas
funcionais do conceito de telemática. Da utilização destes sistemas decorrerão benefícios para o
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cidadão utilizador do sistema de saúde (cidadão externo) e para os profissionais de saúde (cidadão
interno).

No que se segue, será abordada apenas uma área da e-Saúde, a Telemedicina na vertente
teleconsulta, em termos de benefícios para o cidadão mas, sobretudo, na sua componente humana
que implica que a telemedicina e as suas aplicações sejam socialmente e culturalmente
aceites, pelo que é necessário numa fase inicial analisar as atitudes e intenções de utilização
destes sistemas e posteriormente a satisfação com a sua utilização.

Impacto da utilização de sistemas de telemedicina - teleconsulta para o cidadão

A Telemedicina, designadamente com as aplicações de teleconsulta, poderá ter múltiplos benefícios
em termos da prestação directa de cuidados de saúde, da troca de informação e da educação e
aumento dos conhecimentos dos profissionais.
Segundo Wootton (1996), recorre-se à telemedicina em duas situações: quando não há alternativa,
por exemplo quando não é possível chegar um médico em tempo útil ou, quando é uma alternativa
melhor, como acontece em regiões remotas onde existem poucos médicos, diminuindo assim a
necessidade de deslocações de médicos e doentes. Também será positiva em regiões urbanas,
acelerando o processo de referenciação e melhorando a consistência e qualidade dos cuidados de
saúde; a melhoria dos contactos entre os profissionais envolvidos produz benefícios educacionais.

Grande parte da actividade de telemedicina no mundo, prende-se com o diagnóstico e a gestão
clínica dos doentes, efectuados à distância, sendo aventados grandes benefícios em termos de
acessibilidade, qualidade e controlo de custos, decorrentes da utilização de sistemas de
teleconsulta, benefícios estes que são frequentemente cumulativos. Os resultados obtidos com a
experiência de teleconsulta em Neurologia, no âmbito do Projecto ENN “European Neurological
Network”

16

(Paiva et al, 2000, 2000a, 2000b, 2001, 2004) são disso exemplo, distribuindo-se como

se segue: apoio ao diagnóstico (57,8%), evitar o envio do doente para o hospital (52,3%), evitar
exames complementares de diagnóstico (45,9%), apoio na medicação (64,2%), outros (6,4%).

Acessibilidade – os serviços de saúde ficam mais acessíveis para os profissionais e os utentes,
isto é, a melhoria da acessibilidade traduzir-se-á numa diminuição do tempo de espera para a
obtenção do cuidado apropriado (o cuidado certo, no tempo certo, sem esforço acrescido,
independentemente do local onde se encontrem), abolindo o isolamento dos indivíduos
(profissionais e utentes), promovendo a equidade no acesso e a prestação universal de cuidados.

16

ENN Project – EC – DGXIII – HC1014 HC (1996-2000); Teleconsulta em Neurologia – projecto co-financiado pela CIEDT –
Comissão de Acompanhamento da Intervenção Estratégica para o Desenvolvimento da Telemedicina
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De facto, estes sistemas poderão contribuir para uma melhor articulação entre cuidados primários,
diferenciados e continuados e induzir melhorias na referenciação dos utentes em regiões rurais ou
urbanas, possibilitando também sistemas de apoio ao domicílio. Na vertente teleconsulta entre
Cuidados Primários e Diferenciados poderá permitir que diversas situações sejam resolvidas nos
Centros de Saúde, diminuindo o tempo perdido em deslocações e presumivelmente as listas de
espera hospitalares.

Qualidade – se definida como o nível em que os serviços de saúde prestados aos indivíduos e
populações aumentam a probabilidade de ocorrência dos resultados de saúde desejáveis, de um
modo consistente com o saber/conhecimento dos profissionais, a teleconsulta induz melhorias de
eficiência no funcionamento do sistema e contribui para um aumento dos conhecimentos dos
profissionais envolvidos decorrente da troca global de saberes e um aumento da satisfação dos
profissionais que se encontram em regiões remotas e isoladas.

Da melhoria da acessibilidade, com impacto em termos de eficiência e humanização dos cuidados, e
da qualidade deverão resultar importantes ganhos de saúde.

Custos – pode ser entendido como o valor económico do recurso utilizado associado com a
prossecução dos objectivos ou resultados pretendidos. Estudos já realizados apontam para o facto
de a poupança justificar o custo; avaliações de custo-efectividade, custo-utilidade e custo-benefício
começam a ser efectuadas no sentido de confirmar este pressuposto.

Integração dos níveis de cuidados - A integração dos níveis de cuidados trará benefícios em
termos de acessibilidade, qualidade e custos. Como referem De Maeseneer e Beolchi (1995) numa
época em que os serviços de saúde se caracterizam pela especialização e divisão do trabalho a
necessidade de uma correcta, rápida e segura comunicação entre os parceiros é imperiosa,
sobretudo para a transmissão de rotinas quotidianas como prescrições, referenciações, notas de
alta e resultados laboratoriais, visando a qualidade do serviço prestado ao doente e a redução dos
custos para o sistema de saúde. A par com a boa comunicação é necessário um bom planeamento
e coordenação de todo o percurso do doente, que deverá ser assegurado pelo médico de família de
quem partem e a quem chegam a maioria das mensagens. Os sistemas baseados em tecnologias
de informação e de comunicação, quando integrados numa rede regional de saúde poderão tornar
as comunicações mais efectivas, nomeadamente permitindo a troca correcta e imediata de
informação entre laboratórios e clínicos gerais e entre clínicos gerais e hospitais, articulando
igualmente instituições do sector público e privado. Para além disso permitirão o acesso a bases de
dados internacionais, sistemas periciais e correio electrónico.

32 A Telemedicina e o Cidadão
Madalena T Araújo, 2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

135

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

De destacar como contribuição para a integração dos níveis de cuidados, são as soluções de
teleconsulta em que especialistas hospitalares dão apoio a clínicos gerais dos centros de saúde. A
teleconsulta poderá também ser encarada entre hospitais, nomeadamente entre hospitais centrais
ou regionais e hospitais distritais ou locais, em valências de que estes últimos não disponham e
dentro das redes de referenciação hospitalar.

Atitudes, intenções de utilização e satisfação com sistemas de teleconsulta
Para além destes benefícios, um outro aspecto deverá ser considerado: a aceitabilidade, que se
refere ao grau de satisfação que o doente, médico ou outros profissionais de saúde têm face ao
serviço e à sua intenção de o utilizar. Como referem diversos autores, entre os quais Field (1997) o
factor humano é o mais importante factor crítico de sucesso, no que se refere à implementação e
continuidade da utilização de muitos programas de telemedicina. Assim, é importante avaliar as
atitudes e intenções de utilização, previamente à implementação dos sistemas, bem como,
posteriormente, o grau de satisfação com a sua utilização, uma vez que os benefícios só ocorrerão
se o sistema funcionar. As atitudes e comportamentos prendem-se em última instância com as
expectativas e crenças dos indivíduos.

Na realidade, o sucesso de qualquer programa depende consideravelmente do empenhamento dos
vários actores numa colaboração dinâmica e interactiva, sobretudo quando a infraestrutura humana
é variada e complexa, quer a nível inter-organizacional, quer a nível intra-organizacional, como na
telemedicina. De facto, coexistem vários grupos profissionais, várias culturas e subculturas,
objectivos diversificados, alguns comuns a cada grupo, outros específicos de uma determinada
organização e, finalmente, objectivos individuais, sendo necessário conciliar todas estas
componentes, para garantir a implementação e continuidade do funcionamento dos sistemas de
telemedicina.

Potenciais obstáculos na introdução dos sistemas de teleconsulta
Como refere Field (1997) alguma resistência à mudança, expectável sobretudo porque a
telemedicina implica a introdução de novas tecnologias e novos métodos de trabalho, deverá ser
ultrapassada pela motivação decorrente dos benefícios do acompanhamento da evolução
tecnológica e do carácter ainda inovador dos projectos de teleconsulta, do aumento de
conhecimentos e da satisfação no trabalho, da melhoria do desempenho, bem como da melhoria na
prestação de cuidados de saúde à população.
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Entre os obstáculos que poderão surgir com esta mudança de métodos de trabalho e com a
introdução de novas tecnologias, destacam-se factores humanos decorrentes da prática e factores
humanos socio-económicos (Field,1997).

No primeiro grupo encontram-se três factores:
•

Problemas relacionados com o equipamento (ex. a falta de tempo para aprender a utilizar
correctamente hardware e software complicados, que exigem um longo período de treino e
recurso a manuais de utilização muito técnicos; decisões de compra baseadas em requisitos
que não a adequabilidade dos equipamentos);

•

Dificuldades em incorporar a telemedicina na prática corrente (ex. a utilização de
aplicações interactivas em “tempo real” exigem a presença do médico de clínica geral e do
médico consultor, em locais diferentes no mesmo horário, pelo que se torna necessário um
acordo prévio, que por vezes demora a obter logo, alternativamente, muita consultoria é feita
de forma “assíncrona” através do envio de mensagens; a localização física do equipamento
de telemedicina, que por vezes não coincide com o local onde os serviços são prestados (ex:
gabinete do médico); a disponibilidade de computadores pessoais com valores cada vez
mais acessíveis, deverá facilitar a utilização da telemedicina/teleconsulta e de outras
aplicações tais como os registos electrónicos de doentes, e os sistemas de informação
clínica e de apoio à decisão - no futuro os médicos deverão ter disponível num computador
multimédia as ferramentas que permitem a comunicação visual e auditiva, a pesquisa de
literatura médica, periféricos para diagnóstico, correio electrónico, fax e telefone; a obtenção
atempada da informação clínica relevante - muitos médicos que participam em consultas de
telemedicina e outros serviços, deparam-se com a falta de um quadro completo do doente,
incluindo a história clínica e estado actual mas, não obstante esta situação, muitas
instituições prestadoras de cuidados de saúde e a maioria dos médicos não adoptaram os
ficheiros electrónicos de doentes, e os que adoptaram têm dificuldades em integrá-los com
as aplicações de telemedicina.);

•

Deficiente acesso às necessidades e preferências (ex. primeiro às necessidades da
população alvo - o seu estado de saúde, os seus problemas e outras características;
segundo às características, meios, objectivos de cada médico e objectivos das organizações
prestadoras de cuidados de saúde; terceiro às características e capacidades do sistema de
saúde; as preferências deverão ser ponderadas tanto quanto possível.).

No segundo grupo encontram-se quatro factores:
•

Cultura e imagem profissionais (ex. as profissões de saúde caracterizam-se pelo espírito
de classe profissional e a identificação com os colegas, pelo que os comportamentos tendem
a ser repetidos - a aceitação das novas tecnologias por parte dos pares e dos líderes de
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opinião, poderá determinar a receptividade do médico para as novas práticas contudo,
muitos médicos já desenvolveram padrões de referência para especialistas e subespecialistas que conhecem pessoalmente, pelo que temem que esta “cultura” seja
ameaçada; preocupações quanto à possibilidade dos meios electrónicos poderem reduzir a
confiança que o doente deposita nele, sendo que esta confiança tranquiliza os doentes, pelo
que pode contribuir para os resultados em termos de saúde.);
•

Falta de benefícios documentados (ex. médicos e decisores precisam de informação que
documente de que forma a telemedicina pode contribuir para que as instituições e os
médicos melhorem os resultados de saúde, através da qualidade dos cuidados prestados,
da gestão dos custos, da atracção de doentes, da redução da sobrecarga administrativa etc.;
receio de que uma adopção precoce de uma tecnologia nova e pouco testada seja mal
encarada pelos colegas e colaboradores, quando se espera que os médicos tenham uma
aproximação cautelosa para modalidades de tratamento pouco testadas, e quando se sabe
que a tolerância para erros médicos é baixa. No futuro, esta preocupação tenderá a diminuir,
com a criação de padrões para a prática da telemedicina, por parte de comissões
credenciadas, de resto já iniciada.);

•

Ausência de pagamento pelos serviços de telemedicina;

•

Restruturação do sector da saúde (ex. alteração das relações entre os vários actores).

Os líderes, sobretudo as minorias consistentes (Jesuíno, 1996), poderão ter um importante papel
como catalizadores da mudança no sentido da utilização da telemedicina, pois são um modelo e
uma fonte de informação de confiança, que permitirá ultrapassar a resistência decorrente das
características orgânicas e funcionais das organizações prestadoras de cuidados de saúde,
enquanto Burocracias Profissionais, que dificultam a incorporação da inovação e a mudança em
termos de modos de funcionamento e decorrente dos aspectos humanos específicos da
telemedicina, que são determinantes das atitudes.

Apesar destes condicionalismos impostos à inovação e às mudanças no funcionamento os médicos
hospitalares, os médicos de clínica geral, os estudantes de medicina e os doentes, para além de
outros profissionais de saúde, têm atitudes bastante positivas ou pelo menos moderadamente
positivas face à telemedicina, com um bom índice de aceitação.

O estudo de Lisboa – atitudes e intenções de utilização da teleconsulta
O estudo, realizado em Lisboa na Unidade Setentrional, com a teleconsulta em Neurologia entre o
HSM e os Centros de Saúde (sede ou extensões) de Alvalade, Benfica, Loures, Lumiar e Odivelas,
teve por objectivo prever e compreender o comportamento dos médicos de Clínica Geral quanto à
utilização deste sistema de teleconsulta, com base nas atitudes e intenções de utilização do mesmo
32 A Telemedicina e o Cidadão
Madalena T Araújo, 2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

138

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

e identificar factores de facilitação que permitam definir estratégias de comunicação visando uma
aceitação mais generalizada das ferramentas telemáticas e deste sistema de teleconsulta em
particular (Araújo, 1999, Araújo, 2000, Araújo et al, 2000, Paiva et al, 2000b, Paiva et al, 2001, Paiva
et al, 2004).

A hipótese nuclear foi que as intenções são condicionadas em proporções variáveis pelas crenças
quanto aos resultados previsíveis, valores pessoais e normas sociais. Duas hipóteses adicionais
pretenderam avaliar o efeito do grau de contacto com as tecnologias de informação, e se o grupo
etário e sexo influenciavam. Utilizou-se como modelo para medição das intenções a Teoria da
Acção Reflectida (Ajzen & Fishbein, 1980), segundo a qual as intenções são determinadas pelas
atitudes e normas sociais, que por sua vez resultam das crenças comportamentais e avaliação de
resultados e das crenças sociais e motivação para a conformidade, respectivamente. As crenças
emanam da informação disponível.

A amostra de respondentes foi composta por 65 médicos de Clínica Geral: entrevista – 10, teste do
questionário – 2, questionário – 53. A amostra era constituída por duas sub-amostras: centros
participantes no projecto com equipamento e software necessários; centros não participantes e sem
os meios necessários.

O questionário, desenvolvido a partir da análise de conteúdo das entrevistas, é constituído por duas
partes: a primeira, nuclear, desenvolvida de acordo com o Modelo TAR, com escalas avaliativas
bipolares (escalas de Likert de 7 posições) e a segunda com 2 perguntas abertas – qualquer outro
comentário e interesse da teleconsulta para outras especialidades.

A componente nuclear dos 53 questionários foi submetida a análise factorial, de acordo com o
critério “Alpha Factoring” com rotação oblíqua “Oblimin”.

Relativamente à componente comportamental foram extraídos 5 factores: 1 – acessibilidade e
qualidade; 2 - resistência à mudança; 3 – funcionamento e formação; 4- relação médico-doente; 5 –
deontologia. Na componente social foi extraído 1 único factor assim como na componente atitudinal.
Foram realizadas as correlações e regressões múltiplas necessárias, com os factores obtidos.

Em termos de resultados, analisando as estatísticas descritivas verifica-se uma intenção de
utilização fortemente positiva: 44 respondentes (83%) consideram provável utilizarem o sistema, 5
(9,4%) assumem uma posição neutral e 4 (7,6%) consideram improvável a sua utilização.

Quanto aos resultados da operacionalização do Modelo, verificou-se que a atitude é determinada
apenas pelo factor comportamental F1 – Acessibilidade e Qualidade (b=0.486; p=0,007). Contudo,
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existe uma correlação positiva significativa entre o factor F1 e o factor F3 – Funcionamento e
Formação (r=0,411; p=0,005), justificada por este se referir a aspectos desejáveis em qualquer
sistema, ou seja, que este funcione bem e de forma continuada e que seja prestada a necessária
formação para ultrapassar as dificuldades técnicas (a necessidade de formação também é referida
nas perguntas abertas).

Pela importância do factor Acessibilidade e Qualidade, foi analisado para cada item o score médio,
na escala de Likert de 7 posições, em temos de valorização da sua importância (situa-se entre o
bastante bom e o muito bom) e de que forma o sistema de teleconsulta contribui para a sua
obtenção (situa-se entre o bastante e o muito provável).

Item

Valorização

Contribuição
teleconsulta

•

Promover a integração dos níveis de cuidados

6.70

5.91

•

Tirar dúvidas pelo acesso facilitado ao neurologista

6.57

6.15

•

Melhorar a rapidez de acesso do doente a consultas de

6.69

5.92

6.34

5.98

especialidade no hospital
•

Resolver problemas no Centro de Saúde, evitando a deslocação
do doente a consultas de especialidade no hospital

•

Obter uma resposta rápida à dúvida

6.60

6.19

•

Permitir a visualização do exame do doente à distância

6.42

5.82

•

Acabar com o isolamento do médico de clínica geral

6.44

5.34

•

Acompanhar a evolução da ciência e o progresso tecnológico

6.66

5.55

A variância da intenção é explicada em 26,9% pela atitude e a norma social, mas apenas o factor
atitudinal contribui significativamente para a explicação dessa variância (b= 0.469; p=0.002).

Apesar da norma social não ser determinante na intenção de utilização, existe alguma adesão
normativa, uma vez que se verificam diferenças estatisticamente significativas entre as duas subamostras e porque existe uma correlação positiva significativa entre F1 e a Norma Social (r=0,437;
p=0,003).

As demais hipóteses (influência na atitude do contacto com as TI e da idade e sexo) não se
confirmam.
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Em termos de conclusão, a intenção de utilização é fortemente positiva e as estratégias de
comunicação deverão ser desenvolvidas de acordo com as variáveis do factor acessibilidade e
qualidade: promover a integração dos níveis de cuidados primários e diferenciados; possibilidade de
esclarecer dúvidas pelo acesso facilitado ao Neurologista; maior rapidez de acesso do doente a
consultas de especialidade no hospital; resolver um maior número de situações clínicas no Centro
de Saúde, evitando a deslocação do doente ao hospital; obter uma resposta rápida à dúvida;
permitir a visualização do exame do doente à distância; acabar com o isolamento do médico de
clínica geral; acompanhar a evolução da ciência e o progresso tecnológico; aprendizagem
permanente pela promoção de uma troca global de saberes e pela formação continuada, que
permitirá desenvolver as capacidades diagnosticas e terapêuticas; aumento do reconhecimento e
prestígio profissional.

Existe interesse na extensão do sistema a outras especialidades: 73% (38) dos 53 respondentes ou
92,7% dos que responderam a esta questão.

Outros estudos
Outros estudos vêm corroborar estas conclusões em termos de atitudes positivas face à utilização
de sistemas de teleconsulta e em termos de possíveis obstáculos à sua introdução e utilização
rotineira.

Para além disso pesquisou-se as atitudes e satisfação de estudantes de medicina e do cidadão.
Uma vez que estes estudantes serão a próxima geração de médicos e que a utilização deste
processo será indispensável, dever-se-á conhecer de uma forma clara as suas expectativas e
receios para se poderem desenvolver estratégias de introdução desta tecnologia na prática médica.
De facto, o curso é o momento chave da socialização profissional (Carapinheiro, 1993). Assim, os
futuros médicos deverão encarar a telemedicina como uma prática profissional aceite, como um
programa padrão que deverá ser aplicado em situações já relatadas, pré-determinadas e
padronizadas. Quanto ao cidadão, tendo presente que a dimensão humana é um aspecto crucial e
complexo na prestação de cuidados, sobretudo na relação médico–doente, será de questionar quais
serão as atitudes destes face à telemedicina.

Relativamente aos médicos foram analisados 3 estudos: Mairinger et al. (1996), Sheng et al.
(1998), Kennedy et al (2003). Destacam-se os seguintes aspectos:
•

Elevado conhecimento da existência da telemedicina, forte interesse por esta e pelas novas
tecnologias de informação e comunicação em geral ou interesse moderado;
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•

Percepção da melhoria do desempenho com a telemedicina e elevada aceitação desta com
propósitos de diagnóstico;

•

Vontade de partilhar conhecimentos por esta via; alguns respondentes gostariam de ser
teleprofessores;

•

Os utilizadores actuais de telemedicina apresentam uma intenção de utilização, isto é, de
continuarem a utilizar, e de o fazerem de forma rotineira e frequente, superior à dos
utilizadores potenciais. Esta diferença pode resultar da efectividade da tecnologia no suporte
aos cuidados e gestão do doente e a intenção estar positivamente correlacionada com o
envolvimento dos médicos na telemedicina;

•

Principais atributos para a satisfação com o sistema de teleconsulta: competência do outro
médico e uma história clínica completa, que consiste no maior factor de risco quanto à
prestação de aconselhamento incorrecto;

•

Receio nos grandes centros de um aumento da carga de trabalho;

•

Incerteza quanto ao ponto de vista do doente;

•

As dificuldades invocadas são a falta de informação sobre os requisitos científicos e legais
da telemedicina e o reembolso e financiamento destes serviços;

•

Recomendações: disseminação na literatura de conhecimento científico, das implicações
legais da telemedicina e divulgação de análises custo-benefício aos potenciais utilizadores;
as administrações dos hospitais e chefes de serviço devem desenvolver métodos que
permitam o envolvimento dos seus médicos com a telemedicina antes de afectarem
recursos, por exemplo que a experimentem antes de a adoptarem.

Relativamente aos estudantes de medicina dos estudos de Gschwendter et al. (1997) e Moser et
al (2003) destaca-se :
•

reconhecimento da importância da telemedicina no futuro;

•

desconhecimento do seu objectivo e limitações;

•

experiência prática no hospital ou na universidade consiste sobretudo na utilização da
Internet;

•

gostariam de assistir a conferências sobre telemedicina (tele-educação) na universidade e
de ter formação pré e pós-graduada sobre esta temática.

Passando agora ao ponto de vista do doente ou cidadão, analisaram-se oito estudos que avaliam a
aceitação e satisfação dos doentes e outros cidadãos. Assim, dos estudos de Huston et al. (1997),
Loane et al. (1998), Hicks et al (2003), Rotvold et al (2003), De Las Cuevas et al (2003) e Werner et
al (2003), relativos a teleconsultas em diferentes especialidades, destacam-se os seguintes
aspectos:
•

elevado nível de satisfação geral com os aspectos técnicos: vídeo, imagem, som,
transmissão;
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•

elevado nível de satisfação com os aspectos humanos da relação médico-doente: facilidade
de falar com o teleconsultor; percepção da preocupação do médico teleconsultor com o
doente enquanto pessoa;

•

aceitação muito elevada equiparável à da consulta convencional;

•

intenção de recorrer de novo à teleconsulta elevada;

•

percepção de benefícios em termos de poupança de tempo, diagnóstico mais precoce,
ultrapassar escassez de especialistas sem que se tenham de deslocar;

•

intenção de utilização depende das atitudes face à telemedicina e face à relação médico
doente e do nível de ansiedade perante a tecnologia (modelo de base populacional de
Werner).

A aceitação e atitudes face ao tele-cuidado por parte de idosos em lares e no domicílio também é
bastante positiva, de acordo com os estudos de Corcoran et al (2003) e Levy et al (2003),
respectivamente.
•

87% dos idosos dum lar, participantes no estudo, preferem a teleconsulta a serem
transportados para o hospital, considerando-a mais cómoda e menos dispendiosa; Os
médicos reconhecem que resolveu 80% dos casos e assegurou uma intervenção mais
precoce nas situações urgentes; o pessoal do lar destacou a componente de aprendizagem;

•

as atitudes face às tecnologias de telecuidado ao domicílio, são mais positivas em indivíduos
com menos de 80 anos e satisfeitos com os serviços de saúde actuais; apreciam os
benefícios das novas tecnologias e querem aprender mais sobre estas, ficar em casa o
máximo de tempo possível e utilizar comunicações interactivas quer para consultas médicas
quer para outras actividades sociais.

Conclusões
Em termos de conclusão, apesar dos potenciais obstáculos com que é preciso lidar, existe uma
larga aceitação da telemedicina entre os profissionais, os estudantes e os doentes.

Em termos de aceitação e satisfação os médicos destacam aspectos de qualidade e
acessibilidade como determinantes das atitudes e intenção de utilização (estudo em Lisboa), bem
como a importância da teleconsulta para o diagnóstico e gestão clínica dos doentes, da existência
de uma história clínica completa e da confiança na competência do outro prestador; sentem
necessidade de mais informação sobre a receptividade do doente, os requisitos legais e científicos,
sistema de reembolso e avaliações custo-benefício; apesar das atitudes positivas a utilização ainda
é reduzida e a experiência com o sistema de alguma forma influencia a sua utilização rotineira; há
necessidade de envolvimento dos médicos, promovida pelas chefias;. Os estudantes consideram a
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telemedicina muito importante mas não dominam o âmbito, objectivos e limites; querem
experimentar e formação pré e pós-graduada. O doentes e demais cidadãos têm elevado nível de
aceitação e satisfação e reconhecem a poupança de tempo, a possibilidade de diagnóstico mais
precoce e a comodidade

Relativamente aos potenciais obstáculos, perante a importância do factor humano, deverá ser
prestada especial atenção às condições a criar para a implementação da telemedicina/ teleconsulta.
Yellowlees (1997) propõe sete princípios chave potenciadores do sucesso destes projectos:
•

escolha pragmática dos locais e aplicações de telemedicina;

•

posse do sistema pelos médicos promotores do projecto e utilizadores, não devendo os
sistemas ser conduzidos por burocracias centralizadoras, mas sim pelos médicos no terreno,
que devem participar nas fases de planeamento, implementação e avaliação (envolvimento
dos utilizadores);

•

gestão e apoio da telemedicina de “baixo para cima” e não de “cima para baixo”;

•

tecnologia amigável;

•

treino e apoio tanto técnico como profissional aos utilizadores;

•

avaliação das aplicações de forma clinicamente apropriada e amigável;

•

partilha da informação sobre o desenvolvimento da telemedicina.

No futuro próximo, a telemedicina deverá ser encarada como uma forma de trabalho escolhida pela
organização para responder ao ambiente no qual se insere, onde funciona e com o qual interage,
isto é, como uma forma de transpor a missão e objectivos da organização para a prática. Para a
prossecução deste objectivo, será necessário criar condições estruturais, desenvolver políticas
institucionais para a promoção da sua utilização e para a gestão dos conflitos de imagem, bem
como criar incentivos e formas de pagamento dos serviços de telemedicina.

A avaliação das atitudes intenções de utilização dos sistemas de telemedicina, previamente à sua
aplicação generalizada, será importante não só para aferir o interesse desse investimento, mas
também por permitir conhecer os determinantes da intenção. O seu conhecimento facilitará a
definição de estratégias de comunicação com o objectivo de promover a utilização da telemedicina/
teleconsulta.

Projectos que visem a criação de bases de dados médicas e redes que liguem os clínicos gerais, os
especialistas e os centros de excelência, quer a nível nacional quer a nível internacional, serão de
extrema relevância uma vez que permitirão uma fácil aquisição e troca de conhecimentos e a
disseminação de experiências inovadoras, cuja prática poderá vir a ser generalizada, promovendo a
saúde dos cidadãos.
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33 Avaliação da Telemedicina: Conceitos Básicos
Introdução
Tal como em relação com muitos outros sectores, a introdução de novas tecnologias na área da
saúde deverá ser considerada, em regra, como um meio de se alcançar um dos seguintes
objectivos: produzir mais barato, produzir mais depressa, ou produzir melhor. À telemedicina,
definida como o exercício da medicina à distância, é reconhecido o potencial de contribuir
simultaneamente para estes três objectivos com um importante impacto nos sistemas de saúde, nas
instituições, nos profissionais e nos doentes.

É, no entanto, também, largamente reconhecido que apenas um número limitado de aplicações de
telemedicina é usado na rotina de funcionamento dos serviços de saúde. Múltiplos desafios,
especialmente de natureza organizacional e humana, requerendo soluções expeditas são
largamente reconhecidos como entraves importantes ao uso quotidiano da telemedicina, tais como
questões legais, formas de pagamentos de serviços. Além disso, apenas um número limitado de
ensaios clínicos foi publicado no sentido de documentar a eficácia de serviços prestados através da
telemedicina. Por outro lado, ainda, existe uma clara insuficiência de avaliações tecnológicas
rigorosas visando a eficiência e custo / benefício relativo à integração das aplicações de
telemedicina nos sistemas de saúde.

Em contrapartida, na assunção dos benefícios esperados atrás mencionados, existe um conjunto de
forças económicas, políticas e sociais pugnando por uma rápida difusão destas novas tecnologias.
Mais importante ainda, à semelhança doutros sectores, os sistemas de saúde terão forçosamente
que recorrer a sofisticadas tecnologias de informação e comunicações como ferramentas essenciais
para o planeamento, re-organização e gestão dos serviços de saúde, visando as forças dominantes
da sociedade neste sector: acesso aos serviços de saúde, contenção de custos e qualidade dos
serviços de saúde.

Torna-se assim essencial criar instrumentos adequados que permitam uma avaliação cuidada das
aplicações de telemedicina com base numa metodologia robusta e reprodutível, visando não só as
experiências em curso ou em implementação como, sobretudo, novas propostas tecnológicas.
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Dificuldades e estratégias na avaliação da telemedicina
Avaliação, em termos gerais, poderá ser entendida como uma forma de investigação aplicada com o
propósito de adquirir conhecimento possibilitando identificar qual a melhor solução entre as
alternativas existentes, deste modo proporcionando informação útil para os processos de decisão.
No caso específico da telemedicina, a avaliação investiga o impacto das tecnologias de
comunicações na prestação de cuidados de saúde e processos subjacentes com o propósito de
proporcionar informação sobre os benefícios, riscos e custos de aplicações de telemedicina
comparativamente a processos alternativos.

No seu conjunto, a telemedicina é semelhante a outras tecnologias utilizadas no exercício da
medicina sendo necessária evidência explícita da sua segurança e eficácia tendo em vista a sua
utilização na prática clínica. Contudo, a telemedicina apresenta algumas particularidades. Por
exemplo, a telemedicina não corresponde a uma única tecnologia ou conjunto de tecnologias afins,
mas si, a um conjunto complexo de tecnologias, estruturas organizacionais, práticas clínicas e
factores humanos, articulados na prestação de serviços.

A avaliação de sistemas / aplicações de telemedicina deverá, ainda, ter em conta as dificuldades
reais que tal avaliação poderá enfrentar. Por exemplo, considerando a rápida evolução das
tecnologias de informação e comunicações, uma avaliação pode tornar-se rapidamente obsoleta na
medida em que uma tecnologia hoje considerada como estado da arte, rapidamente pode tornar-se
ultrapassada. Por outro lado, a multiplicidade de tecnologias envolvidas e de utilizações da
telemedicina contribui para uma natural dificuldade de harmonização de métodos e indicadores.
Além disso, há a considerar a dificuldade em implementar o “gold standard” de avaliação em
medicina, representado por ensaios clínicos prospectivos, randomizados e duplamente cegos.
Adicionalmente, o número limitado de casos processados impossibilita uma avaliação adequada
nomeadamente no que se refere à eficácia e eficiência dos sistemas de telemedicina. Finalmente,
um processo de avaliação apropriado requere tempo e fundos próprios tanto para desenhar um
plano de avaliação, como para a sua execução o que, frequentemente, acaba por limitar a sua
realização.

Em termos conceptuais, um programa de avaliação de sistemas / aplicações de telemedicina deverá
tomar em consideração não só os aspectos relacionados com os sistemas em si, tais como a
diversidade dos meios, áreas alvo, serviços e agentes envolvidos, como ainda, os pontos de vista
que fundamentam tal avaliação. Sumariamente, cinco pontos de vista poderão ser considerados:
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•

Ponto de vista organizacional, relacionado com as infra-estruturas e serviços prestados ou
planeados, e que deve ser encarado não só ao nível das instituições como da própria
política de saúde regional ou mesmo nacional.

•

Ponto de vista de processamento da informação, essencialmente relacionado com o fluxo
da informação, seu processamento e comunicação.

•

Ponto de vista tecnológico, fundamentalmente relacionado com o desenvolvimento técnico
das soluções, sua validação, instalação e manutenção.

•

Ponto de vista dos Utilizadores, isto é, dos profissionais de saúde, os quais asseguram a
prestação dos serviços de saúde.

•

E, ainda, o Ponto de vista do Utente dos serviços de saúde.

Dum modo geral, os principais elementos duma avaliação de telemedicina poderão incluir:
•

Acesso aos cuidados de saúde
Assumindo “acesso” como a possibilidade de aceder, no tempo devido, a cuidados de saúde
apropriados para as situações clínicas, percebe-se que a distância geográfica relativamente
a prestadores de cuidados de saúde não será o único factor a tomar em consideração neste
ponto. Outros factores não deverão ser menosprezados, tais como: transportes inexistentes
ou insuficientes, factores culturais, deficiente organização dos cuidados de saúde, listas de
espera, ausência / nº insuficiente de especialistas.

•

Características técnicas
A avaliação dos sistemas / aplicações de telemedicina poderá incidir sobre uma grande
diversidade de características técnicas tais como a velocidade de transmissão de dados, a
qualidade

dos

dados

(por

exemplo,

a

resolução

de

imagens),

funcionalidades

disponibilizadas, facilidade de utilização, requisitos de manutenção, fiabilidade, entre muitos
outros.

Tendo em conta a rapidez da evolução tecnológica, será necessária muito prudência neste
elemento

da

avaliação

para

se

evitarem

resultados

eventualmente

enganadores,

especialmente quando o ciclo de evolução tecnológica é mais curto que o ciclo de avaliação.
•

Segurança
Os riscos de saúde (e.g. complicações ou efeitos adversos) associados com aplicações de
telemedicina deverão ser avaliados, embora a experiència existente sugira a inexistência de
risco acrescido pela utilização das tecnologias de informação e comunicações na prestação
de cuidados de saúde [1].
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•

Eficácia e efectividade
Não basta demonstrar que uma aplicação de Telemedicina é eficaz (i.e. comporta benefício
para um determinado problema de saúde sob condições ideais de utilização, por exemplo,
em fase experimental durante um projecto). Será também necessário demonstrar que é
efectiva (i.e. comporta benefício quando utilizada na rotina diária).

•

Custo / impacto económico
Os tipos de custo mais frequentemente utilizados em anteriores estudos de avaliação de
aplicações de telemedicina incluem essencialmente os relacionados com o investimento,
sua manutenção, instalações, recursos humanos utilizados, tempo consumido pelo doente,
transportes. Outras formas de avaliação económica têm sido também efectuadas
nomeadamente em termos de comparações entre os recursos necessários e os resultados
obtidos ou benefícios derivados da utilização da aplicação de telemedicina, tais como:
análise custo de doença, análise custo-minimização, análise custo-benefício, análise custoeficiência, análise custo-utilidade.

•

Adequação da tecnologia
Adequação duma tecnologia está relacionada com a indicação da sua utilização em
situações definidas e é dependente doutros elementos de avaliação tais como segurança,
eficácia, efectividade e custo.

•

Aceitação / satisfação clínica

•

Satisfação do doente

•

Integração nos processos de saúde existentes.

Os problemas inerentes à implementação de processos de avaliação de aplicações de telemedicina,
explicam a multiplicidade de estratégias implementadas no passado, embora pareça emergir uma
certa uniformidade quanto às principais questões a analisar, tal como proposto no trabalho de
Douglas Perednia [2]: i/ segurança e eficácia; ii/ utilidade clínica do sistema; iii/ custo-eficiência ou
custo benefício; iv/ eficiência médica.

Considerando que a telemedicina está intimamente relacionada com os processos de prestação de
cuidados de saúde, também a avaliação da telemedicina deverá focar na avaliação dos efeitos que
a utilização da telemedicina comporta nos processos de prestação de cuidados de saúde.
Considerando também que os cuidados de saúde não sucedem de forma isolada mas sim
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integrados num continuum de prestação de cuidados no âmbito dum sistema, envolvendo uma
multiplicidade de agentes, a avaliação da telemedicina deverá incidir similarmente nos processos
transacionais (e.g. transações de serviços, custos e informação) que compõem esse continuum.
Este será o pressuposto para o recurso à teoria de transação de custos económicos [3] na avaliação
da telemedicina [4]. A introdução duma estrutura de telecomunicações irá dalguma forma
condicionar uma modificação no resultado dos processos transacionais envolvidos e cuja extensão
deverá ser analisada sob múltiplas perspectivas, tais como acesso, qualidade e custos.

Outras instituições e autores (e.g. Departamento de Defesa dos Estados Unidos [5]) advogam o
recurso às metodologias com base na Reengenharia de Processos como forma de melhor
enquadrar a avaliação da telemedicina numa perspectiva de rentabilização do funcionamento dos
serviços de saúde. Em termos gerais, a estratégia proposta fundamenta-se numa análise cuidada de
três áreas do conhecimento: i/ as tecnologias de telemedicina; ii/ re-engenharia de processos; e iii/
cultura organizacional. Segundo este estudo, esta metodologia permitirá aos gestores de saúde
responder às seguintes questões:
•

Quais as características e custos do actual sistema de prestação de serviços?

•

Quais as necessidades futuras?

•

Como é que um sistema de telemedicina se enquadra no funcionamento da organização? É
da maior importância compreender que a organização deve encarar a introdução da
tecnologia como forma de resolver aspectos concretos do seu funcionamento de acordo com
necessidades reais e não o contrário.

•

Como é que devem ser estimados os custos relativos ao investimento, formação do pessoal
e funcionamento do sistema de Telemedicina?

•

Quais as soluções alternativas e seu custo?

•

Quais os impactos (e.g. humano, organizacional) esperados pela introdução da nova
tecnologia?

•

Que estratégias a implementar de modo a modificar a cultura organizacional para
rentabilização do investimento?

Em resumo, a avaliação de sistemas de telemedicina é uma tarefa complexa mas necessária. Em
termos práticos, a avaliação dum qualquer projecto de telemedicina deverá equacionar um conjunto
de questões que, de forma simplista se podem resumir (adaptado de Peter Yellowlees [6] - ‘Practical
evaluation of telemedicine systems in the real world’):
•

Quem? - a diversidade de utilizações condiciona diferent es perspectivas.

•

Porquê? - para evitar uma utilização deficiente destas tecnologias, logo o seu eventual
descrédito, bem como, fundamentalmente, para assegurar uma melhoria efectiva no acesso
a e da qualidade dos serviços de saúde, e rentabilização de recursos.
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•

O quê? - uma mera aceitação da tecnologia por parte dos doentes e dos utilizadores é
claramente insuficiente, sendo imperativa uma análise objectiva dos resultados obtidos em
termos de custo / eficiência.

•

Quando? – sempre: durante todo o projecto e, posteriormente, durante o seu funcionamento
na rotina como forma de promover uma melhoria contínua da qualidade.

•

Onde? – a segurança e eficácia dos sistemas são avaliadas ‘in vitro’; a utilidade clínica,
eficiência e, em termos gerais, a qualidade dos sistemas, deverá ser avaliada “in vivo”; as
recomendações clínicas sobretudo as baseadas em evidência irão progressivamente
desempenhar um papel importante neste processo, tal como aliás relativamente aos
serviços de saúde, em geral.

•

Como? – alguns conceitos sobre metodologias de avaliação foram já apresentrados. De
salientar o papel fundamental a desempenhar por estudos controlados e meta-análise.

Além disso, não basta proceder a uma avaliação de sistemas de telemedicina de forma isolada. É
essencial implementar uma estratégia global promovendo uma avaliação contínua e sistemática dos
sistemas de telemedicina, ou seja, a criação dum Programa de Avaliação de Telemedicina que
possibilite, em termos genéricos:
•

A integração da telemedicina com outras tecnologias

•

A aquisição de dados e conhecimento permitindo a identificação de indicadores de
qualidade objectivos, e a elaboração de normas / recomendações sobre o uso da
telemedicina

•

Classificar os diferentes tipos de sistemas conforme a sua utilidade clínica e eficiência

•

Identificar meios práticos e económicos para uma melhoria contínua da qualidade dos
serviços de saúde.

Modelo de avaliação da telemedicina
O relatório elaborado pelo Instituto de Medicina nos EUA [7] continua a representar um marco
importante na literatura no que se refere à temática da avaliação do impacto das tecnologias de
comunicações na prestação de cuidados de saúde. Neste relatório, foram identificados quatro
componentes principais como essenciais no desenho duma avaliação de telemedicina, a seguir
descritos:

1.

Princípios de avaliação
•

O processo de avaliação deve ser parte integrante do projecto de implementação dum
sistema de telemedicina desde a sua fase de planeamento.
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•

A avaliação deve ser encarada não como um esforço isolado, mas sim como uma
aquisição cumulativa e cooperativa de conhecimento contribuindo para uma avaliação
mais global.

•

A avaliação deverá ser organizada em torno de comparações com os benefícios e
custos de soluções alternativas.

•

Os potenciais benefícios e custos de telemedicina deverão ser largamente explicitados
para promover a identificação e medição de resultados inesperados e possíveis efeitos
indesejados.

•

O tónico da avaliação deverá ser centrado na identificação dos modos menos
dispendiosos e mais práticos para alcançar os resultados desejados, mais do que
investigar as opções de telemedicina mais exicitantes e avançadas.

•

Ao focar em objectivos clínicos, financeiros e sociais e nas necessidades daqueles que
poderão beneficiar ou sofrer com a telemedicina, as avaliações poderão evitar
procupações excessivas com as características e pedidos de tecnologias individuais.

2.

Plano de avaliação
•

Estabelecer os objectivos da avaliação

•

Definir prioridades para a selecção de aplicações específicas para serem avaliadas.

•

Aferir a viabilidade provável duma avaliação, incluindo a viabilidade dum financiamento
adequado e a possibilidade duma cooperação apropriada pelas partes envolvidas
relevantes.

•

Identificar a intervenção específica a ser avaliada, as alternativas com as quais deverá
ser comparada, os resultados relevantes e o nível e período de avaliação.

•

Especificar as relações previstas entre intervenções e resultados e outros factores que
possam afectar estas relações.

•

Desenvolver uma estratégia de avaliação que inclua um desenho da investigação e um
plano de análise credíveis e viáveis.

3.

Elementos duma avaliação
•

Descrição do projecto e questões a investigar. A descrição identifica a aplicação a
avaliar e a alternativa com a qual deverá ser comparada. As questões a investigar
deverão servir como elo de ligação entre a intervenção e os resultados previstos.

•

Objectivos estratégicos. Definir os efeitos pretendidos com o projecto nos objectivos da
organização ou do financiador e como se relaciona a estratégia de avaliação com esses
objectivos.
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•

Objectivos clínicos. Definir os efeitos pretendidos com o projecto na saúde individual ou
da população pela modificação de qualidade, acessibilidade, ou custos dos cuidados de
saúde.

•

Plano de gestão do projecto. Plano identificando a liderança e estruturas de gestão do
projecto, plano e agenda de trabalhos e orçamento.

•

Nível e perspectiva de avaliação. As perspectivas podem ser clínicas, institucionais, ou
sociais.

•

Desenho da investigação e plano de análise. Estes elementos de avaliação deverão
tomar em consideração: (a) características dos grupos experimental e de comparação;
(b) processos técnicos, clínicos e administrativos; (c) resultados mensuráveis; e (d)
análise de sensibilidade.

•

4.

Documentação de métodos e resultados.

Questões na avaliação
•

Avaliação da qualidade dos cuidados e resultados de saúde

•

Quais os efeitos da aplicação de telemedicina nos processos de prestação de cuidados
em comparação com as alternativas?

•

Quais os efeitos da aplicação de telemedicina nos resultados de saúde imediatos, a
médio e a longo termo em comparação com as alternativas?

•

Avaliação do acesso aos cuidados de saúde

•

A telemedicina afectou a utilização de serviços ou o nível de adequação de cuidados de
saúde em comparação com as alternativas?

•

A aplicação afectou a rapidez de acesso aos cuidados de saúde ou as dificuldades na
obtenção na sua obtenção em comparação com as alternativas?

•

Avaliação de custos e custo-eficiência

•

Quais os custos da aplicação de telemedicina para os prestadores de cuidados de
saúde envolvidos em comparação com as alternativas?

•

Quais os custos da aplicação de telemedicina para os doentes e famílias em
comparação com as alternativas?

•

Quais os custos para a sociedade em geral em comparação com as alternativas?

•

Qual o custo relativamente aos benefícios da aplicação de telemedicina em comparação
com as alternativas?

•

Avaliação da percepção do doente

•

O doente ficou satisfeito com o serviço de telemedicina em comparação com as
alternativas?

•

Avaliação da percepção do clínico
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•

Os clínicos ficaram satisfeitos com a aplicação de telemedicina em comparação com as
alternativas?

Os diferentes elementos de avaliação, tais como os sugeridos atrás, deverão ser explicitados
através de indicadores precisos enquadrados num modelo estruturado sob duas dimensões, tal
como exemplificado no quadro seguinte: i/ Nível da análise, i.e. sociedade, entidade referenciadora,
entidade prestadora, individual; ii/ Foco da análise, i.e. acesso, qualidade, custos, impacto
organizacional, modificação de processos. Adicionalmente, para cada avaliação específica, poderá
ser considerada uma terceira dimensão contemplando o tipo de actividade em questão (i.e. clínica,
educativa / formativa, administrativa) permitindo categorizar a multiplicidade de aplicações de
telemedicina. Finalmente, o processo de avaliação deverá proceder a uma análise custo-eficiência e
custo-utilidade, facultando ainda a possibilidade duma análise de sensibilidade através da simulação
dos valores dos diferentes elementos de avaliação.

Quadro I – Exemplo de estruturação de elementos de avaliação

Sociedade

Referenciador

Prestador

Indivíduo

Acesso
Facilidade acesso
Rapidez
Listas de espera
Qualidade
Segurança
Eficácia
Adequação
Qualidade de vida
Aceitação/satisfação
Custos
Custos investimento
Manutenção
Custos formação
Custos comunicações
Custos transportes
Custos alojamento
Recursos usados
Custos indirectos
Custos absentismo
Impacto Processos
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Conclusão
As novas tecnologias como a telemedicina poderão vir a desempenhar um papel fundamental na
organização e funcionamento dos serviços de saúde. Para que tais tecnologias sejam aproveitadas
de forma coerente e generalizada são necessárias metodologias robustas que utilizem as
tecnologias relativamente a iniciativas seleccionadas comportando uma melhoria (mensurável) do
funcionamento das organizações. Sem uma estratégia racional relativamente à integração da
telemedicina, corre-se o sério risco de desperdício de recursos sobretudo se nos limitarmos a
acompanhar o crescimento e disseminação tecnológica. Mediante a adopção duma estratégia
apropriada existe uma clara oportunidade de diminuir custos, e melhorar a qualidade e o acesso aos
serviços de saúde através do recurso a estas novas tecnologias.

Mas, para tal, é essencial a existência dum enquadramento adequado para a introdução de tais
tecnologias na área da saúde visando uma avaliação cuidada dos investimentos tecnológicos e seu
impacto em termos de (re-) organização de processos e de práticas (comportamentos). A avaliação
das aplicações de telemedicina constitui um elemento fundamental em tal estratégia, devendo esta
fundamentar-se num processo sistematizado com base numa metodologia robusta.
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34 Teleconsultas em Prática Clínica na Região Alentejo
Introdução
O termo Telemedicina, deriva do grego “tele”, que significa à distancia, e da palavra latina,
“medicina” que significa cura.

Trata-se por isso de cuidados médicos realizados à distancia.

A Telemedicina melhora o acesso aos cuidados de Saúde e aproxima os cidadãos, colocando-os
no centro do sistema, melhora a qualidade e a rapidez das referenciações e proporciona a
utilizadores e profissionais maior e melhor conviniência, conforto e redução de risco por antecipação
de diagnóstico e eliminação de deslocações tornadas desnecessárias.

Com o uso da Telemedicina torna-se possível implementar uma medicina de qualidade em locais
remotos onde existam limitações humanas, técnicas ou científicas, reflectindo-se os seus efeitos
directamente nos doentes como principais interessados e indirectamente nas famílias e população
em geral.

É crível que a Telemedicina será uma ferramenta suplementar que o Médico terá disponível para
vencer as distancias e facultar cuidados de saúde a comunidades que deles necessitam,
aumentando de forma muito significativa a eficiência e a eficácia.

História
Desde 1998 que no Alentejo, por iniciativa do Conselho de Administração da ARSA de então e
continuado pelo Conselho de

Administração que se seguiu a partir de 2002, se considerou

prioritária a implementação da Telemedicina como eixo prioritário e estratégico da contribuição para
a criação de melhores cuidados da Saúde na Região.

A resposta às necessidades de uma População envelhecida e dispersa, passou pela concepção da
“quebra” das distancias ser efectuada com a ajuda das novas tecnologias, v.g.

neste caso da

Telemedicina.
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Assim, estrategicamente, pensou-se ligar os cuidados primários aos cuidados Hospitalares de
referência, regional e estes pontualmente aos cuidados mais diferenciados, a nível central (neste
caso Lisboa).

Havendo a considerar que para implementar algo, são necessários equipamentos, organização e
pessoas, em 1998, a ARSA iniciou a compra de equipamentos, ou seja, Telepatologia para os
Centros de Saúde e Hospitais da Região, bem como videoconferências para os 5 Hospitais da
Região. Em 2002, já com o apoio de uma Empresa de Consultadoria – TDC ( Portugal Telecom), foi
efectuado um estudo – Programa de Telemedicina para o Distrito de Évora, a partir do qual foram
instaladas videoconferências em 7 Centros de Saúde do Distrito de Évora. A partir da instalação
destas infra-estruturas, implementou-se uma estrutura base organizativa ( responsáveis pela
Telemedicina nos Centros de Saúde e núcleos/unidades de Telemedicina nos Hospitais Regionais)
e efectuando-se acções de esclarecimento e motivação dos Profissionais de Saúde para além de
implementação de projectos piloto. Deste trabalho resultou o que transparece no ponto a seguir.

Momento Actual ( Dezembro 2003)
A actividade é de Teleconsultas, sendo a estratégia, como já referido anteriormente, a ligação dos
cuidados primários ( C. Saúde) aos cuidados Hospitalares a nível Regional e destas Instituições
para Hospitais Centrais, em determinadas Especialidades. Neste momento e com actividade
estruturada, a partir de Janeiro de 2002, o ponto da situação é o que segue:

Distrito de Évora
•

O Hospital do Espírito Santo faz Teleconsultas de Dermatologia, Pneumologia, Neurologia,
Cirurgia Geral, Cirurgia Padiátrica, e Cardiologia com os Centros de Saúde do Alandroal,
Estremoz, Mora, Vendas Novas, Montemor o Novo e Reguengos de Monsaraz da SubRegião de Évora; com os Centros de Saúde de Odemira, Aljustrel e Serpa da Sub-Região
de Beja; Hospitais de Serpa e Beja da Sub-Região de Beja, e Hospital de Elvas da SubRegião de Portalegre.

•

O Hospital do Espírito Santo faz Teleconsultas de Telerradiologia (Tac´S Cranio-encefálicas)
com entidade privada no Porto.

•

O Hospital do Espírito Santo faz Teleconsultas de Cardiologia Pediátrica com o H. Santa
Cruz em Lisboa e Genética Médica com o H. Egas Moniz em Lisboa.

•

O Hospital do Espírito Santo faz Teleconsultas de Anatomia Patológica com o Serviço de
Anatomia Patológica do IPO Lisboa.
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•

O Hospital do Espírito Santo faz Teleconsultas de Endoscopia digestiva com o Hospital de
Elvas ( em tempo real).

•

O Hospital do Espírito Santo tem Unidade ( núcleo) de Telemedicina que coordena e gere as
Teleconsultas.

•

O Hospital do Espírito Santo iniciará em Janeiro de 2004, Teleconsultas de Psiquiatria, e
Diabetes.

•

Durante o ano de 2002, o H.E.S.E. efectuou 597 Teleconsultas e 1416 exames de
Telerradiologia.

•

Durante o ano de 2003 o H.E.S.E. efectuou 1022 Teleconsultas ( até 30 Novembro) e 966
de Telerradiologia ( até 30 Setembro).

Distrito de Beja
•

O Hospital José Joaquim Fernandes efectua Teleconsultas de Dermatologia para o Hospital
de Évora.

•

Os Centros de Saúde de Odemira, Serpa e Aljustrel efectuaram Teleconsultas de
Dermatologia, Neurologia, Fisiatria e Ortopedia para os Hospitais de Elvas, Évora e Serpa.

•

Os Centros de Saúde de Odemira, Moura e Aljustrel efectuaram Teleconsultas de Fisiatria
para o Hospital de Serpa.

•

A partir de Janeiro de 2004 o Hospital de Beja terá a funcionar uma Unidade ( núcleo de
Telemedicina e Teleconsultas de Pneumologia, Neurologia e Ortopedia.

Distrito de Portalegre
•

O Hospital José Maria Grande efectua Teleconsultas de Tac´s cranio-encefálicas com
entidade privada no Porto.

•

O Hospital de Santa Luzia de Elvas efectua Teleconsultas de Cirurgia e Fisiatria com o
Centro de Saúde do Alandroal.

•

O Hospital de Santa Luzia de Elvas solicita Teleconsultas de Dermatologia, Neurologia,
Oncologia e Endoscopia Digestiva ao H. de Évora, e efectua Telerradiologia ( Tac´s cranioencefálicas) com H.S. José em Lisboa.

•

O Hospital de Santa Luzia de Elvas efectuou durante o ano de 2002, 208 Teleconsultas; e
durante o ano de 2003 ( até 30 de Setembro) 423 Teleconsultas.

•

Todas estas Teleconsultas estão a ser efectuadas com cumprimento de agenda, com
coordenação e gestão Técnico-Administrativa, de forma regular e com implementação
sustentada.
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•

A Tecnologia de base, neste momento é a utilização de videoconferência utilizando a rede
Rdis a 384 Kbytes com 3 acessos básicos.

Teleconsultas de Especialidades
Tomando como exemplo a especialidade de Dermatologia, descrevem-se seguidamente os
procedimentos, funcionamento e equipamento utilizados nas Teleconsultas.

Subsequentemente dá-se conta da actividade de Teleconsulta desenvolvida nos C de Saúde e nos
Hospitais.

Sala de Teleconsultas de Dermatologia

A sala de Teleconsultas está equipada com um sistema de videoconferência, constituído por:
•

Um monitor normal de 19”

•

Uma câmara de video 3CDD

•

Microfone e altifalantes

•

Largura de banda de suporte de 38,4Kbytes e frequência de 25 imagens por segundo.

•

Resolução de 352 “ pixels” por 288 linhas.

•

Linha Rdis e acessos básicos

•

Telefone e Fax

O Sistema dispõe de propriedade de produzir imagens “picture-in-picture” que permita a autovisualização dos intervenientes, com vista a poderem corrigir posições para focagem mais correcta
para câmara de vídeo.

Descrição de procedimentos e funcionamento das Teleconsultas de Dermatologia

O procedimento começa com uma consulta com o médico de família, que determina a necessidade
do doente ir uma consulta da especialidade de Dermatologia e que o pretende fazer através de
Teleconsulta. Para isso preenche um formulário próprio, com os dados biográficos, história clínica e
dados de observação. O formulário é enviado via fax ( a partir de Março de 2004 será através de email) para a Unidade (Unidade de Telemedicina do Hospital Espírito Santo), com 72 horas úteis de
antecedência, para efeitos de pré-marcação de Teleonsulta. Dentro de um período de 24 horas, a
Unidade confirma a data da Teleconsulta e procede à convocatória da doente para a data e hora
pré-fixada.
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Dá-se assim a Teleconsulta, em que o Especialista, apoiado pelos dados do formulário, pela história
clínica inserta no Processo do doente ( consulta de continuação), pela observação realizada à
distancia, apoiado pelo médico de família, diagnostica, prescreve a terapêutica e indica as fases
seguintes do doente, como por exemplo, para marcação de cirurgia, se for caso disso.

O médico de família, com o pessoal administrativo regista as indicações e recomendações e arquiva
os dados na “ base de dados”.

Finalmente e passado 24 horas úteis, os Serviços Administrativos da Unidade de Telemedicina do
H.E.S.E. transmitem por fax ao C. de Saúde o formulário “ protocolo de resposta”, assinado pelo
médico especialista que efectuou a Teleconsulta.

Actividades nos Centros de Saúde

Centro de Saúde de Mora

No Centro de Saúde de Mora, foram realizadas até 30 Setembro de 2003, 143 Teleconsultas de
Dermatologia; 39 de Neurologia; 36 de Cirurgia Geral; 28 de Pneumologia e 3 de Cirurgia Pediátrica.

Nas consultas de Dermatologia e Neurologia enviadas para o H.E.S.E. durante os anos de 2001 e
2002, o tempo de espera era de 2 anos; nas consultas de Dermatologia e Neurologia, actualmente
através de videoconferência, o tempo médio de espera é de 2-3 semanas, excepto casos de
urgência, que têm acesso imediato.

É de referir a escassez de ligações rodoviárias entre Évora e Mora o que leva a considerar que as
Teleconsultas determinam:
•

Alteração mensurável da quantidade e tipo de problemas resolvidos .

•

Promoção de diferenciação dos cuidados primários.

•

Alteração do perfil do Serviço ( único no país) e obvia aos problemas que exornam o acesso
à Consulta tradicional, com:
o

Decisão da referência nos Cuidados Primários.

o

Dependente da capacidade técnica.

o

Variando com a capacidade física.

o

Critérios variáveis de gestão de processos.

o

Valores de produção desligados da eficiência.

o

Valores de listas de espera desligados da resposta às necessidades

34 Teleconsultas em Prática Clínica na Região Alentejo
Luís Gonçalves, Álvaro Pacheco, Fernando Miranda, Jorge Ramos, José Ricardo, Horácio Feiteiro, Manuel
Caldas de Almeida, Fátima Ferreira, Luís Filipe, Manuel Murta, 2003/2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

161

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

O acesso em Telemedicina permite
•

Protocolos uniformes de referência

•

Gestão da procura baseada em critérios construídos bilateralmente.

•

Lista de espera correspondentes à resposta das necessidades.

Referem-se, ainda alguns problemas, como:
•

Actividade não oficial.

•

Sem registo no Sinus.

•

Sem reconhecimento nos critérios de avaliação dos C. de Saúde.

•

Sustentado pelo carolice.

•

Dificuldade de compatibilizar horários médicos

•

Dificuldade dos médicos das extensões.

Centro de Saúde do Alandroal

A Renovação do nosso pensamento tem de aceitar a sábia renovação da Natureza. Sem o exagero
de sobrepor a vontade do Homem à natureza, o que seria impossível, de inicio deve-se caminhar
com a serenidade com que se analisam as grande coisas.

A Telemedicina surgiu assim, no âmbito das inovações tecnológicas, como uma nova técnica de
consulta, permitindo ao doente ser consultado por um médico que se encontra a múltiplos
quilómetros de distância.

Fazendo o uso adequado de transferência e partilha da informação – sons, dados e imagemessencial para o diagnóstico e prognóstico clínicos, a Telemedicina permite o acesso remoto a
diversos especialistas, para obtenção em tempo real da confirmação de diagnósticos médicos. A
Telemedicina permite, então, a prática de medicina sem deslocação física dos doentes e
profissionais de saúde, recorrendo para isso aos mais modernos e avançados meios de
telecomunicações e informações.

De qualquer modo, nunca nos devemos deixar “ embriagar” com estas novas tecnologias obviando
as questões inerentes à nossa profissão em que o relacionamento humano/a medicina de relação é
o nosso Pilar.
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O Centro de Saúde de Alandroal foi o primeiro Centro da Sub-Região de Saúde de Évora a iniciar as
Teleconsultas e os Videoconferências. Iniciámos em Fevereiro de 2002, inicialmente com a Cirurgia
– Hospital de Santa Luzia e Dermatologia – Hospital do Espírito Santo de Évora. Posteriormente
começámos com o Hospital de Santa Luzia de Elvas as especialidades de Ortopedia e Fisiatria e
com o Hospital do Espírito Santo de Évora a Especialidade de Neurologia. O facto de ter já um
elevado número de doentes que usufruíram de Teleconsulta/ Telemedicina justificou a necessidade
de concretizar a utilização deste serviço e obter informação sobre a satisfação dos utilizadores que é
de forma significativa e elevada.

Durante o ano de 2002 o Centro de Saúde do Alandroal efectuou 298 Teleconsultas, que até 30
Setembro de 2003 se elevaram a 435.

Centro de Saúde de Odemira
2

Atendendo às dimensões ( 1720km ) do Concelho de Odemira ( o maior da Europa) e aos difíceis
acessos aos Centros Regionais ( Beja), e a Setúbal e Lisboa revela-se positivo o acesso às
Teleconsultas, pois permite:
•

Acesso a consultas em qualquer ponto do País ou Estrangeiro.

•

Rapidez de marcações.

•

O utente não se desloca.

•

O médico de família está em diálogo com o médico Especialista

•

Custos menores.

Considera-se que as exigências básicas do equipamento são:
•

Equipamento de fácil utilização do ponto de vista do utilizador ( A Telemedicina tem a ver
com médicos, não com engenheiros).

•

No Centro de Saúde – Não são necessários grandes ritmos de transmissão de informação,
sendo necessários bons instrumentos de envio de imagem.

•

Nos Hospitais de referência – Necessitam de boa instrumentação de captação de imagem.

Da avaliação de custos comparados entre Teleconsultas e Telerradiologia com os custos normais
sem utilização desta ferramenta, resulta que:
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Em 2002 foram efectuadas 139 Teleconsultas ( Dermatologia) e 85 em 2003 ( até 30 de Setembro).
Em Ortopedia foram efectuadas respectivamente 4 e 8; em Fisiatria respectivamente 1 e 11.

Quanto a custos o custo p/ doente em termos de Teleconsulta de Dermatologia foi de 7.86€ e de
20.69€ os custos de uma consulta tradicional ( c/ transporte), o que representa uma diminuição de
custo de 12.82€ p/ utilizador.

Os custos totais da Teleconsulta de Dermatologia desde Janeiro de 2002/Setembro 2003 foi de
1.762.20 € em comparação do custo de 4.635.02 € da consulta tradicional o que implica uma
poupança de 2.822.82 €.

Concluí-se que a Teleconsulta de Dermatologia comparativamente com os custos das deslocações
dos utilizadores que é economicamente mais vantajosa, para além do maior conforto para o doente.

Quanto a Telerradiologia ( envio para entidade privada), o número de exames até Setembro de 2003
foi de 1298 exames c/ custo total de 6.604.10€, comparativamente aos 18.510.74€ que custaria pelo
método da Radiologia por convenção + transporte o que indica uma poupança de 11.906.64€.

Estes resultados relativos a 10 meses de utilização da Telerradiologia, demonstra que a utilização
deste, durante um ano, paga o equipamento, para além da rapidez de resposta, conforto do
utilizador e aproveitamento total da capacidade instalada no Centro de Saúde na àrea da
Radiologia.

Actividade de Teleconsulta nos Hospitais Regionais de referência

Hospital de Santa Luzia de Elvas
Os novos estilos de vida, contribuíram para o aparecimento de novas patologias, que por sua vez
desencadearam o desenvolvimento tecnológico quer na área da investigação, quer a nível dos
exames complementares.

Ao mesmo tempo e fruto dos conhecimentos e saberes, principalmente das àreas da bioengenharia, , informática e outras afins, as novas tecnologias da informação e comunicação
dispararam vertiginosamente.
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Hoje tentar acompanhar toda esta evolução e revolução na área da saúde pelos métodos clássicos
é impossível, há que haver uma aderência às novas tecnologias nas áreas de informação e
comunicação.

Assim, surgem uma série de alternativas, que obrigam os técnicos de saúde a serem inovadores na
aplicabilidade destes novos sistemas de informação de saúde, como por exemplo na área da
Telemedicina.

Um serviço desta natureza permite, a melhor articulação entre níveis de cuidados a prestar e uma
maior operacionalidade continuada, superando, ou minimizando, os efeitos de situações de
isolamento de doentes e profissionais, contribuindo para melhorar a acessibilidade, a efectividade e
a qualidade da prestação de cuidados de saúde.

A sua implementação e organização, surgem na fase inicial por duas necessidades obvias e
naturais ( mas, não antagónicas):
•

Em Instituições localizadas nas zonas periféricas e isoladas.

•

Em Instituições centrais, com tecnologia de ponta.

A sua organização, sob ponto de vista administrativo, assenta nos circuitos de uma consulta externa
“clássica”, mas com pessoal adaptado para esta nova realidade – a teleconsulta.

A actividade em termos de teleconsultas, iniciou-se em 1999 com 30 teleconsultas; 43 em 2000; 167
em 2001; 208 em 2002 e 423 até 30 de Setembro 2003.

Hospital do Espírito Santo de Évora

A sua actividade já foi descrita no ponto Nº3, sendo de referir o número de teleconsultas de 2003,
1022 ( até 30 de Novembro em comparação com 597 de 2002) e em termos de telerradiologia
foram efectuados 966 exames ( até 30 Setembro em comparação com os 1416 efectuados em
2002).

Foram implementadas Teleconsultas de:
•

Dermatologia; Cirúrgia Geral, Pneumologia; Cirurgia Pediátrica; Neurorradiologia; Anatomia
Patológica; Cardiologia pediátrica, Genética Médica, Oncologia e Endoscopia Digestiva.

34 Teleconsultas em Prática Clínica na Região Alentejo
Luís Gonçalves, Álvaro Pacheco, Fernando Miranda, Jorge Ramos, José Ricardo, Horácio Feiteiro, Manuel
Caldas de Almeida, Fátima Ferreira, Luís Filipe, Manuel Murta, 2003/2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

165

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

Os benefícios obtidos consubstanciaram-se em:
•

Melhoria da referenciação dos doentes.

•

Aumento significativo da acessibilidade às consultas das especialidades médicas.

•

Diminuição drástica dos tempos de atendimento.

•

Redução dos tempos de consulta.

•

Facilitação do “seguimento dos doentes”

•

Actualização da formação específica dos médicos da família.

•

Redução dos custos de transporte.

•

Custo baixo em compra de telecomunicações.

•

Redução de custos associados ás consultas de especialidade do H.E.S.E.

•

Diminuição dos custos sociais associados ao doente.

•

Diminuição do absentismo laboral.

•

Inexistência de custos de acompanhamento, alimentação e pernoita.

•

Aumento significativo do grau de satisfação dos utilizadores.

Projecto para o futuro
Plataformas Tecnológicas e Rede de suporte

Perante os resultados extremamente positivos que se registaram e face à experiência adquirida,
decidiu a ARSA colocar no seu plano de acções para 2004 o projecto TeleMedAlentejo 2004, com
os seguintes objectivos:
•

fazer evoluir a rede de

Teleconsulta actualmente existente para uma

rede de

Telemedicina;
•

cobrir extensivamente com

essa rede de Telemedicina

todas as unidades de saúde

(hospitais e centros de saúde) da Região;
•

aumentar o número de especialidades médicas envolvidas;

•

criar um modelo integrado de funcionamento que possibilite
operacional, mais

maior flexibilidade

eficiência e eficácia na gestão dos recursos humanos e materiais

disponíveis, e uma melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados aos utentes

Para assegurar a realização do projecto e dinamizar a subsequente exploração dessa rede de
Telemedicina, foi formalizada uma estrutura de coordenação e controlo, que passa, a nível
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hospitalar, pela criação de Núcleos de Telemedicina nos Hospitais de Beja e Serpa (estando
prevista para 2004 a criação do Núcleo do Hospital de Portalegre), e, a nível da Região, pela
nomeação de um Coordenador, que reporta directamente ao Conselho de Administração da ARSA,
e que é assessorado por uma equipa de trabalho específica (task force Telemedicina ).

O modelo funcional

A figura 1 representa, de forma sinóptica, o modelo funcional da rede de Telemedicina a instalar.

Beja
T

Hospitais

Évora

T

T

T

T

Portalegre

Elvas

Évora
Alandroal
Mora
Estremoz
Vendas
Novas
Montemor
Reguengos

Centros
de
Saúde

Servidor

T
T
T
T
T

Serpa

Ferreira
Moura
Castro Verde
Odemira
Aljustrel

T
T
T
T
T

T

Portalegre
Campo Maior
Ponte de Sôr
Castelo de Vide
Monforte

T
T
T
T
T

T
T

T Plataforma Telemedicina

Fig. 1 – Rede de Telemedicina – Modelo funcional
Ele visa, conforme já mencionado, criar uma estrutura flexível de exploração, que permita alargar,
de forma eficiente e eficaz, a prestação de cuidados médicos especializados a toda a população do
Alentejo aumentando simultaneamente a qualidade dos serviços prestados.

O princípio base subjacente é o de que qualquer Centro de Saúde poderá recorrer a qualquer
Hospital para a realização de consultas de especialidade, de acordo com as capacidades e
disponibilidades apresentadas por cada um em cada momento.

O projecto TeleMedAlentejo 2004

A primeira fase da concretização do projecto TeleMedAlentejo 2004 inclui as seguintes actividades
operacionais:
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a) definição das especialidades médicas que se suportarão na rede de Telemedicina;
b) desenho da matriz de articulação Hospitais-Centros de Saúde;
c) especificação técnica e quantificação das plataformas de telemedicina;
d) especificação técnica e quantificação da rede de telecomunicações de suporte;

As actividades a) e b) encontram-se concluídas, estando o seu resultado expresso na matriz que se
apresenta na Fig. 2.
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Fisiatria

Cardiologia

Cirurgia
Pediátrica

Dor

Dermatologia

Cirurgia
Geral

Ortopedia

Radiologia

Neurologia

El

Pneumologia

H.Évora
CS Alandroal

El

Év

Év

Év

Év

Év

Év

Év

CS Mora

El

Év

Év

Év

Év

El

Év

Év

Év

CS Estremoz

El

Év

Év

Év

Év

El

Év

Év

Év

CS Vendas Novas

El

Év

Év

Év

Év

El

Év

Év

Év

CS Mont.o.Novo

El

Év

Év

Év

Év

El

Év

Év

Év

CS Évora

*

*

*

*

*

*

*

*

*

El

Év

Év

Év

Év

El

Év

Év

Év

C S Reguengos M.

El

El

H.Beja

Év

H .Serpa

Év

El

*

Év

B

* a considerar
oportunamente

B

B

CS Ferreira

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

CS Moura

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

CS Castro Verde

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

CS Odemira

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

C S Aljustrel

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

C S Serpa

S

El

Év

El

B

Év

B

Év

B

B

H.Portalegre
Év

H .Elvas
CS Campo Maior

El

CS Ponte Sor

El

CS Castelo Vide

El

C S Monforte

El

CS Portalegre

El

Év

Év

P

P

Év

El

P

El

B

El

Év

Év

P

Év

P

P

Év

El

P

El

B

El

Év

Év

P

Év

P

P

Év

El

P

El

B

El

Év

Év

P

Év

P

P

Év

El

P

El

B

El

Év

Év

P

El

B

El

Év

Év

P

P

Év

P

P

Év

El

Fig. 2 – Matriz de articulação Hospitais- Centros de Saúde
A actividade c) está também já concluída, tendo sido identificadas as seguintes necessidades:
•

cinco conjuntos plataforma de telemedicina + servidor, para instalação

nos cinco

Hospitais da Região (Beja, Elvas, Évora, Portalegre e Serpa);
•

doze plataformas de telemedicina para os Centros de Saúde de Alandroal, Estremoz e
Mora (Sub Região de Évora), de Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Moura e Odemira
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(Sub Região de Beja) e

Campo Maior, Castelo de Vide, Monforte, Ponte de Sôr e

Portalegre (Sub Região de Portalegre);
•

uma plataforma de videoconferência para o Centro de Saúde de Beja, retirada de um dos
Centros de Saúde que evoluirão para plataforma de Telemedicina;

Numa segunda fase se ponderará a inclusão nesta rede dos Centros de Saúde de Aljustrel, Beja,
Évora, Montemor, Reguengos e Vendas Novas, que se manterão até lá

com os sistemas de

videoconferência de que actualmente dispõem.

As verbas necessárias para a aquisição e instalação destas plataformas foram quantificadas com
base em valores médios de mercado, e candidatadas ao Programa Operacional da Sociedade de
Informação (POSI), medida 2.1 – Modernização Administrativa, tendo sido inscrita no orçamento da
ARSA a verba de 25 % correspondente à comparticipação nacional.

Rede de telecomunicações

A VPN-IP como rede de suporte

É do conhecimento geral a intenção do IGIF em fazer evoluir a RIS, tecnológica e topológicamente,
visando, entre outras melhorias, dotá-la com a capacidade de separação do tráfego por tipo de
informação, assegurando deste modo débitos constantes para alguns tipos de serviços, como sejam
os que requerem transmissão de imagem dinâmica, capacidade essa que se revela de importância
fundamental para as aplicações que suportam a Telemedicina.

A RIS, dotada desta capacidade, seria assim a rede de suporte tecnicamente mais adequada para
suportar essas aplicações.

Não estando esta capacidade ainda disponível, há que recorrer à solução, já em funcionamento e
amplamente experimentada pelo IGIF na Região Centro, de ligações suportadas numa VPN-IP
integrada na RIS, o que permitirá disponibilizar de imediato uma rede de comunicações que
assegure à rede de Telemedicina que se pretende implantar as qualidade e segurança essenciais.
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RIS

Nó

512Kbit/s

CS1
128Kbit/s

H1

Nó

VPN-IP

128Kbit/s
512Kbit/s
Nó

512Kbit/s

128K bit/s
128Kbit/s 512Kbit/s

CS2

128K - Para aplicações “IGIF”
512K - Para Telemedicina

H2

CS - Centro de Saúde
H - Hospital

Fig. 3 - Solução suportada em VPN-IP

Débito recomendado

De acordo com informações recolhidas junto de alguns fornecedores e de um operador, a utilização
do protocolo IP obriga ao recurso a um determinado débito mínimo para efeitos de endereçamento,
o que faz com que o débito de 384 Kbit/s se revele insuficiente para o suporte com qualidade às
aplicações de Telemedicina, facto comprovado em testes efectuados.

Nesses mesmos testes , e embora alguns fornecedores nomeiem débitos da ordem dos 2 Mbit/s,
verifica-se que o débito de 512 Kbit/s assegura os requisitos essenciais para a digitalização e envio
de imagens dinâmicas compatíveis com as aplicações de Telemedicina, o que aliás tem sido
comprovado pelo desempenho da VPN-IP utilizada pelo IGIF nas aplicações de Telemedicina na
Região Centro.

Recomenda-se assim que se opte pelo débito de 512 Kbit/s.
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Constituição física da rede

A componente local da Rede de Informação da Saúde no Alentejo encontra-se actualmente
suportada em:
•

circuitos dedicados a 64 Kbit/s, para ligação das Extensões de Saúde (ES) aos respectivos
Centros de Saúde (CS);

•

acessos Básicos RDIS para ligação dos CS aos nós da RIS.

•

circuitos dedicados a 128 Kbit/s, para ligação dos hospitais aos nós da RIS, localizados,
normalmente, nas instalações das Sub-Regiões de Saúde (SRS).

Nó

CS1

RDIS 2x64Kbit/s

Rede
Comutada

Nó

RIS

CS2 RDIS 2x64Kbit/s

H1 128 Kbit/s

H2

Nó

128 Kbit/s

Fig. 4 – RIS - Situação actual no Alentejo
Encontra-se entretanto em curso, por iniciativa do IGIF, um projecto de reestruturação da infraestrutura da RIS, que envolve, nomeadamente, o up-grade dos equipamentos que se encontram nos
pontos de concentração distritais (nós), e a substituição das actuais ligações RDIS dos CS aos nós
por circuitos dedicados, com débitos entre 128 Kbit/s e 2 Mbit/s, conforme as necessidades de cada
CS.
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Nó
> 128 Kbit /s

CS1

128 Kbit /s

H1

Nó

RIS
Nó

CS2
H2

> 128 Kbit /s
128 Kbit /s

Fig. 5 – RIS – Situação futura (Projecto IGIF)
Partindo desta infra-estrutura de base, a construção da solução preconizada será feita ligando cada
Centro de Saúde e cada Hospital à VPN-IP através de um único circuito físico no qual são
estabelecidos dois canais lógicos:
•

um a 128 Kbit/s, para transmissão de dados, e que suporta as aplicações da
responsabilidade do IGIF;

•

um outro canal a 512 Kbit/s, para suporte à transmissão de comunicações multimédia;

Epílogo
As páginas anteriores pretendem reflectir o que até ao momento se realizou durante a concepção, a
organização, a implementação do Programa de Telemedicina para a Região Alentejo que se
pretende ser estimulado e actualizado através da TELEMED Alentejo 2004. É óbvio, que o êxito ou
inêxito do que se realizou e vai realizar está principalmente dependente das pessoas, e as
envolvidas neste projecto exornam a determinação, persistência e bom senso que indiciam a sua
continuação exitosa.
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35

A Implementação da Telemedicina na Região de Saúde do

Alentejo
Caracterização da Região de Saúde do Alentejo
A Região de Saúde do Alentejo, ocupa mais de um quarto da superfície do território continental
nacional (Fig.1)

País
91985 Km 2
Região Alentejo
23680,2 Km2

Superfície
Região de Saúde
do Alentejo, 1997
S.R.S. Portalegre
(6064,2 Km2)
S.R.S. Évora
(7393,3 Km2)
S.R.S. Beja
(10223 Km 2)

Fig. 1

Os aglomerados urbanos estão muito dispersos, pelo que as unidades de saúde neles localizadas
estão muito distantes entre si e, nalguns casos, essas distâncias são muito significativas (Fig.2)
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Os transportes públicos entre as diversas localidades são pouco frequentes, na maioria dos casos
limitam-se a uma viagem de manhã e outra à noite.

Quanto a unidades de saúde, dispõe de quarenta e quatro Centros de Saúde e cinco Hospitais
Distritais (Fig.3)
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Fig. 3

Há uma grande carência de técnicos de saúde, particularmente de médicos, sobretudo de
especialistas hospitalares.

Pelo exposto, facilmente se compreende que as deslocações dos utentes, entre os Centros de
Saúde e o Hospital Distrital de referência, implicam grandes perdas de tempo, em regra doze horas.

Quando as deslocações são para os Hospitais Centrais, de Lisboa, o tempo gasto é
significativamente agravado.

Tais condicionalismos, implicam grandes perdas de horas de trabalho pelos utentes, gastos em
deslocações aos próprios e ao SNS.

As características físicas e de ocupação humana do Alentejo, associadas às carências de meios
humanos especializados na Saúde, potenciam a utilização da Telemedicina, já que é
particularmente adequada para substituir o movimento dos utentes pelo movimento da informação.
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Em 1998, o Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo,
aproveitando a abertura da tutela para o efeito, decidiu apostar em promover investimentos em
sistemas de Telemedicina.

Sistemas de Telemedicina Instalados nas Unidades de Saúde
Em resultado da decisão acabada de referir, nas unidades de saúde da Região de Saúde do
Alentejo, estão instalados sistemas de:
•

Telediagnóstico em Radiologia Convencional (TR);

•

Telediagnóstico em Tomografia Computorizada (TTC);

•

Videoconferência (VC), de um Acesso Básico RDIS;

•

Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS.

Os equipamentos e os sistemas de Telemedicina (TM), instalados nas unidades de saúde da
Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), foram adquiridos segundo as orientações e o
apoio da Direcção de Serviços e Gestão de Redes e Sistemas do IGIF.

Investimentos
Primeira Fase – 1998/1999

As aquisições de equipamentos foram efectuadas a partir de 1998.

A primeira fase dos investimentos, foi realizada entre 1998 e 1999, no valor de 48 990 contos
(244.950 €).

Nos Hospitais de Beja, Évora e Portalegre, foram instalados equipamentos de Telediagnóstico em
Tomografia Computorizada (TTC) e de Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de três
Acessos Básicos RDIS. No Hospital de Elvas, foram instalados equipamentos de Telediagnóstico
em Radiologia Convencional (TR) e de Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de três
Acessos Básicos RDIS.

Nos Centros de Saúde de Mértola, Moura e Odemira, que dispunham de equipamento operacional
de radiologia, foram instalados equipamentos de Telediagnóstico em Radiologia Convencional (TR)
e de Videoconferência (VC), de um Acesso Básico RDIS;
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Segunda Fase – 1999/2000

A segunda fase dos investimentos, foi realizada entre 1999 e 2000, no valor de 30 288 contos
(151.440 €).

No Hospital de Serpa, foram instalados equipamentos de Telediagnóstico em Radiologia
Convencional (TR) e de Videoconferência de Alta Definição (VC-AD) de três Acessos Básicos RDIS.

Nos Centros de Saúde de Aljustrel, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, que dispunham de
equipamento operacional de radiologia, foram instalados equipamentos de Telediagnóstico em
Radiologia Convencional (TR) e de Videoconferência (VC), de um Acesso Básico RDIS.

Nos Hospitais de Beja e Évora foram instalados equipamentos de Videoconferência de Alta
Definição (VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, destinados à Teleconsulta de Genética, em
ligação com o Hospital Dr. Egas Moniz, em Lisboa.

No Hospital de Évora, aquele equipamento passou a permitir também Teleconsultas de Teleecografia Pediátrica Neonatal, em ligação com o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Terceira Fase – 2001/2002

A terceira fase dos investimentos, foi realizada entre 2001 e 2002.

No Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Évora, foi instalado equipamento de
Telepatologia, que consiste num equipamento de Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de
quatro Acessos Básicos RDIS, com dispositivos especiais de captação e transmissão de imagens
microscópicas, para permitir a Teleconsulta em ligação com o Serviço de Anatomia Patológica do
IPO de Lisboa, onde foi instalada uma unidade de recepção.

O valor do investimento foi de 17 433 contos (87.165 €).

No Hospital de Évora, foi instalado equipamento de reforço de Videoconferência de Alta Definição
(VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, destinado às Teleconsultas de apoio aos Centros de
Saúde.

Nos Centros de Saúde de Alandroal, Estremoz, Évo ra, Montemor-o-Novo, Mora, Reguengos de
Monsaraz e Vendas Novas, foram instalados equipamentos de Videoconferência de Alta Definição
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(VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, destinados às Teleconsultas, em ligação com o Hospital de
Évora.

O valor do investimento, no hospital e nos sete centros de saúde, foi de 24 199 contos (121.000 €).

Quarta Fase – 2002/2003

Nos Centros de Saúde de Aljustrel e Odemira, que dispunham de equipamento de Teleradiologia,
com uma videoconferência básica associada, o que não permitia efectuar teleconsultas com um
mínimo de qualidade, nomeadamente de Teledermatologia, foram instalados equipamentos de
Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, destinados às
Teleconsultas em ligação com os Hospitais de Beja, Elvas e Évora.

O valor do investimento foi de 17 400 €.

Equipamentos e Sistemas Instalados
Equipamentos

Aos Hospitais foram fornecidos equipamentos de Telediagnóstico em Tomografia Computorizada
(TTC) e de Videoconferência de Alta Definição (VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, conforme o
quadro da Fig.4.

Designação
- Computador DI Intel Pentium II a 350 Mhz, 64 Mb SD Ram,
disco 4,3 Gb Acelerador gáfico com 8 Mb
Interface SCSI II
CD-Rom, Teclado, Rato e Cabos
MS-Windows 95/98
- 64 Mb SDRam

Equipamento de
Telemedicina
Hospital Dr. José Maria
Grande - Portalegre

Quant.

1
1

- Disco de 6,4 Gb

1

- Placa RDIS PCBIT

1

- Monitor NOKIA 445 Xpro 21"

2

- Monitor NOKIA 445 Xiplus 21"

1

- Telefone RDIS

1

- Placa de Rede Intel 10/100

1

- Impressora HP LaserJet 5000N

1

- Scanner HP 5100 Plus

1

- Scanner Pelicula VIDAR VXR 12 Plus

1

- Interface Digital DICOM 3

1

- Computador para Videoconferência

1

- Sistema de Videoconferência VCON Cruiser 384 Executive

1

- Móvel Para Sistema Videoconferência

1

- Software de Teleradiologia INTERACT

1

- Unidade de Gravação CD Rom Philips

1

- UPS on Line 600VA VICTRON

1

Fig. 4
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Aos Centros de Saúde, da primeira e segunda fase, foram fornecidos equipamentos de
Telediagnóstico em Radiologia Convencional (TR) e de Videoconferência (VC), de um Acesso
Básico RDIS, conforme o quadro da Fig.5.

Designação

Quant.

- Computador DI Intel Pentium II a 350 Mhz, 64 Mb SD
Ram, disco 4,3 Gb Acelerador gáfico com 8 Mb
Interface SCSI I I
CD-Rom, Teclado, Rato e Cabos

Equipamento de
Telemedicina
Sub-Região de Saúde de
Beja
Centro de Saúde de
Odemira

MS-Windows 95/98

1

- 64 Mb SDRam

1

- Disco de 6,4 Gb

1

- Placa RDIS PCBIT

1

- Monitor Hitachi CM 752 ET

1

- Telefone RDIS

1

- Placa de Rede Intel 10/100

1

- Impressora HP LaserJet 5000N

1

- Scanner HP 5100

1

- Scanner Pelicula VIDAR VXR 12 Plus

1

- Sistema de Videoconferência VCON Cruiser 150

1

- Software INTERACT Full Station

1

- Unidade de Gravação CD Rom Philips

1

- UPS on Line 600VA VICTRON

1

Fig. 5

Aos Centros de Saúde, da terceira fase, foram fornecidos equipamentos de Videoconferência de
Alta Definição (VC-AD), de três Acessos Básicos RDIS, destinados às Teleconsultas, conforme o
quadro da Fig.6.

Centros de Saúde de Alandroal, Estremoz,
Montemor-o-Novo, Mora, Reguengos de
Monsaraz, Vendas Novas
Preços
Item

Designação

Qtd.

Preço
Unitário

2.1

Computador

1

527.100$00

2.2

Monitor de 19"

1

144.400$00

2.3

Impressora Laser

1

215.300$00

2.4

Scanner

1

90.300$00

2.5

VCON Cruiser 384 Executive

1

1.083.300$00

2.6

UPS

1

82.700$00

2.7

Instalação, Formação e Apoio ao Arranque

1

395.000$00

TOTAL S/ IVA
Iva 17%
TOTAL C/ IVA

2.538.100$00
431.477$00
2.969.577$00

Os valores indicados incluem as deslocações e estadias necessárias

Fig. 6
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Comunicações

Para a transmissão de informações à distância, a Telemedicina utiliza as infra-estruturas de
comunicações, cujas redes estão colocadas à disposição dos utilizadores pelos operadores públicos
de telecomunicações – as redes analógicas e digitais de telecomunicações – que poderão ser a
rede telefónica normal, a RDIS – Rede Digital de Integração de Serviços e a rede utilizada pelos
telemóveis, a GSM. No caso específico do Ministério da Saúde, poderá ser utilizada, quando
disponível, uma rede digital privada, a RIS – Rede de Informação de Saúde.

Tais infra-estruturas permitem:
•

A transmissão de voz de alta qualidade;

•

A transmissão rápida e flexível de dados;

•

A transmissão de imagens de alta resolução, fixas e em movimento, separadamente ou em
simultâneo com imagens fixas, texto, gráficos e voz.

Nos equipamentos instalados na Região de saúde do Alentejo, os sistemas de comunicações
utilizados são:
•

Teleradiologia – 1 Acesso Básico RDIS (128Kb);

•

Videoconferência de Alta Definição – 3 Acessos Básicos RDIS (384Kb);

•

Telepatologia – Videoconferência de Alta Definição

•

4 Acessos Básicos RDIS (512Kb),

e todos eles suportam migrar para a RIS (Fig.7).
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Fig 7

Funcionamento
Entre 1998 e 2001

Até 2001, os médicos e o pessoal administrativo das diversas unidades de saúde, indicado para
funcionar com a Telemedicina, receberam instruções prestadas pelos fornecedores dos
equipamentos.
O funcionamento da Telemedicina era limitado e cobria poucas especialidades, nomeadamente:
•

No Hospital de Évora, funcionava desde finais 1998 a Teleneuroradiologia, recebendo apoio
de um Centro de Diagnóstico privado e, desde 1999, a Teledermatologia, a dar apoio ao
Hospital de Elvas;

•

No Hospital de Elvas, funcionava a Teledermatologia, recebendo

apoio do Hospital de

Évora e a Teleconsultoria em Cirurgia Laparoscópica, recebendo apoio do Centro de
Cirurgia Minimamente Invasiva de Cáceres;
•

No Hospital de Portalegre, funcionava a Teleneuroradiologia, recebendo apoio de um Centro
de Diagnóstico privado;

•

No Centro de Saúde de Odemira, funcionava a Tele-radiologia, a recebendo apoio do
Hospital de Beja.

Recurso a Empresa de Consultoria (2000/2001)

Constatava-se que o funcionamento da Telemedicina ficava muito aquém do que era previsto em
função dos equipamentos instalados.
O Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo não se conformando
com tal insucesso, adjudicou a uma empresa de consultoria:
•

No ano 2000, um estudo e implementação da “ Interligação entre os Centros de Saúde de
Mértola, Moura e Odemira ao Hospital de Beja”;

•

No ano 2001, um estudo e implementação da “ Interligação entre os Centros de Saúde da
Sub-Região de Saúde de Évora e o Hospital de Évora e de Interligação entre os Hospitais da
Região”.

1.

Acções de Organização, Articulação e Dinamização

A empresa de consultoria, dispondo de uma equipa multidisciplinar – constituída por um médico,
um engenheiro de telecomunicações, um engenheiro de telecomunicações e informática e um
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economista – procedeu a um levantamento exaustivo no terreno, centro de saúde a centro de
saúde, hospital a hospital, dos equipamentos e sistemas instalados bem como dos meios
humanos disponíveis.

Promoveu acções de organização, articulação e dinamização, nomeadamente:
•

Organização dos actos de Telemedicina;

•

Funcionamento das Teleconsultas segundo horários pré-estabelecidos;

•

As Teleconsultas passaram a ser efectuadas com a presença de um operador do
equipamento, libertando o médico dessa tarefa;

•

Motivação dos médicos;

•

Apoio no arranque e no funcionamento da Telemedicina.

Estas acções foram determinantes para consolidar o sistema de telemedicina.

2.

Resultados – N.º de Teleconsultas, Especialidades e Custos

Como resultados das acções da equipa da empresa de consultoria, verificou-se uma melhoria
sensível no funcionamento da telemedina, que se traduziu num aumento significativo da adesão
dos médicos e do número de teleconsultas efectuadas (1914 no ano de 2002 e 6414 no ano de
2003).
Os Quadros seguintes apresentam alguns indicadores bem ilustrativos do volume de
transacções, especialidades envolvidas e reduções de custos, característicos dos períodos e
actividades em apreço.

TELECONSULTAS NA REGIÃO DE SAÚDE DO ALENTEJO
Ano 2002

Ano 2003

Hospital de Serpa

35 (Fisioterapia)

24 (Fisioterapia)

Hospital de Portalegre
Hospital de Évora

687 (TTc)
1416 (TTC) + 599 (Tc)

1530 (TTC)
1304 (TTC) + 1155 (Tc)

Hospital de Elvas
Centro de Saúde de Odemira

317 (Tc) (167 c/ Évora)
27 (Tr)

533
1868 (Tr)

Hosp de Évora + Hosp de Portalegre
Totais

2103 (TTc)
2914 (Tc=784)

2834 (TTc)
6414 Tc=1712)

TTC = Telediagnóstico em Tomografia Computoriada
Tc = Teleconsulta por videoconferência de alta definição
Tr – Telediagnóstico em Radiologia convencional
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TELEDIAGNÓSTICO EM TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA NO HOSPITAL DE ÉVORA
Ano 2001

Ano 2002

N.º de Relatórios
Custos de Consultoria, €

1.515
43.432

1.416
44.011

Custos de Telecomunicações, €
Custos totais, €

1.895
45.327

1.575
45.586

Custos Relatório + Telecomunicações / exame (valor
médio durante o ano), €

29,92

32,19

228
0,131

228
0,141

Custo do transporte do doente em ambulância,
acompanhado de enfermeiro (Évora-Lisboa-Évora), €
Relação custo consultoria / custo transporte

TELECONSULTAS EM 2002
Hosp. de Évora

Centro Saúde do Alandroal

Dermatologia
Neurologia

553
18

147 / 147 / 116 / 36 *
10 / 9 / 7 / 0

Cirurgia
Psiquiatria

9
2

124 / 124 / 85 / 84
2/2

Medicina
Fisiatria

3
--

-9/9/5/4

Ortopedia
Saúde infantil

---

13 / 13 / 10 /9
9/9/6/3

Total
Custos Telecomunicações, €

585
8.400 €

-- / 314 / 313 / 143
2.076 €

14,36 €

6,61 €

Custo médio
consulta, €

de

telecomunicações

por

Custos não incorridos, devido às deslocações
não realizadas, €

__

Redução custos c/a telemedicina, €

--

9.916,50 €
7.840 € (25 € por consulta)

* Sucessivamente: solicitadas / realizadas / resolvidas /encaminhadas

Conclusões
A Telemedicina na Região de Saúde do Alentejo provou ser uma aposta acertada, aceite sem
reservas por utentes e profissionais, que muito tem beneficiado a prestação de cuidados de saúde,
em termos de rapidez, adequação, qualidade e acessibilidade.
A Telemedicina tem, também, confirmado as expectativa de economias de exploração que nela se
depositavam.
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Pode afirmar-se que a primeira fase, desenvolvida a partir de 1998, está perfeitamente consolidada
e a proporcionar resultados que justificam sem contestação os projectos de extensão e
aprofundamento em curso.

O apoio externo na implantação e lançamento do sistema foi determinante para o sucesso dos
projectos.
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36

Visão de uma Estratégia de Telemedicina para Portugal e

respectiva Implementação Prática
Introdução e enquadramento
O sector da saúde enfrenta alterações estruturais únicas que condicionam a prestação de cuidados
de saúde aos mais diversos níveis.

O modelo de serviço predominante público, vai sendo substituído por um modelo misto públicoprivado com:
•

A construção de mais de uma dezena de novos hospitais, de capitais privados;

•

A passagem dos principais hospitais públicos (mais de 30%) para uma gestão empresarial;

•

A modernização de diversas estruturas comuns de apoio e controlo;

•

A introdução de novas ofert as de mercados no domínio da prestação de diversos serviços
complementares de saúde;

•

Um forte investimento privado no sector;

•

Um novo quadro regulamentar que irá levar à criação de um órgão regulador sectorial.

Fig. 1 – Principais players sectoriais
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Assim sendo, estas mudanças estruturais profundas estão a alterar hábitos e comportamentos, quer
nos serviços, quer do próprio utente, que cada vez mais se vai tornando num cliente, em busca de
uma melhor qualidade de serviços, ao menor custo.

No entanto, a despesa ao nível da Saúde no sector público é ainda predominante e apresenta uma
distribuição bastante rígida.

De acordo com o Orçamento de Estado de 2003, a despesa do SNS é caracterizada pelo excessivo
peso dos custos com o pessoal e comparticipações, e onde, apenas cerca de 11% (~878 M€ em
2003), correspondem a outros serviços e fornecimentos externos.

Fig. 2 – Distribuição da Despesa do SNS – Sector Público

Ainda assim, estamos em crer que se poderá obter uma redução substancial de custos, sobretudo
na adopção, de uma forma integrada, generalizada e sustentada, das TIC, para além dos actuais
sistemas informatizados de Gestão e Controlo e da actual RIS.

Neste contexto e assumindo a Telemedicina de acordo com a definição da OMS: "a prática de
cuidados médicos utilizando comunicações interactivas áudio e vídeo, incluindo a prestação
de cuidados médicos, o diagnóstico, o tratamento e a consultoria, bem como a formação e a
transferência de dados médicos", poderemos mesmo afirmar que esta está longe de ser ainda um
instrumento devidamente assumido em Portugal.
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Acreditamos que algum investimento público neste domínio é não só estruturante ao nível da
redução da despesa com saúde, como poderá contribuir para uma melhoria significativa da
qualidade e eficácia na prestação de cuidados e serviços de saúde aos utentes.

Evidências da implementação da Telemedicina em Portugal
Em Portugal foram diversos os domínios da aplicabilidade da telemedicina. Destes domínios
destacamos como sendo os mais relevantes, os seguintes:
•

Diagnóstico e referenciação do doente;

•

Teleconsulta de especialidade;

•

Conferência médica – “second opinion”;

•

Formação e informação dos profissionais de saúde;

•

Home Care;

•

Telemonitorização e acompanhamento;

•

Informação de saúde e aconselhamento;

•

Formação e informação de utentes em todos os domínios da saúde.

No entanto, nas suas diversas aplicações, foram sempre encontrados os seguintes obstáculos, que
em nossa opinião não são de forma alguma barreiras intransponíveis, mas antes desafios de
organização, motivação e de mudança, que nem sempre são fáceis de vencer.

Destes obstáculos realçamos os seguintes, como sendo os mais problemáticos:
•

Questões ético-legais;

•

Falta de incentivos aos profissionais para a adopção destas novas práticas;

•

Resistência à mudança;

•

Impedimentos diversos na organização e envolvimento de recursos;

•

Falta de investimento orientado para processos sustentados de mudança, em vez de
projectos avulsos, que nalguns casos nunca passaram de meros pilotos, utilizados, por
vezes e unicamente, para teses de mestrados e doutoramentos.

No actual contexto nacional não faz mais sentido o desenvolvimento de Quadros de Intervenção
Estratégica, com o objectivo único de estudar e avaliar as melhores práticas e os impactos obtidos.
No entanto, se estes não tivessem existido no passado, seria impossível agora evidenciar os
diversos benefícios da telemedicina em Portugal. No entanto, estudada e analisada que está a
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forma de a implantar no actual SNS, urge disseminá-la e expandi-la de forma concertada, coerente e
baseada num processo que a sustente.

Na maior parte dos casos de reconhecido sucesso foram observados e evidenciados muitos
benefícios, dos quais os mais importantes são os seguintes:
•

Melhoria na acessibilidade aos serviços de saúde diferenciados;

•

Descongestionamento das urgências Hospitalares;

•

Redução de custos e melhoria na qualidade dos serviços prestados;

•

Quebra do isolamento dos médicos de família com informação e formação médicas
associada;

•

Redução das deslocações do utente e consequentes incomodidades.

Olhando exclusivamente para a componente de custos são por demais evidentes, nos estudos
realizados para a ARSA, ARSC/SRS de Castelo Branco e ARSN/SRS de Vila Real, os impactos
económicos então valorizados.

A título de exemplo passamos a referir o estudo realizado pela TDC, em 2002/2003, relativamente à
implementação de soluções de telemedicina para a SRS de Vila Real, designadamente na
interligação dos Centros e Extensões de Saúde aos Hospitais de D. Luís I de Peso da Régua e
Hospital S. Pedro de Vila Real, tendo em consideração os custos iniciais de aquisição e
implementação das soluções preconizadas (e aceites pelas instâncias respectivas) e o efeito
esperado de redução de custos inerentes.

Fig. 3 – Análise dos custos e Investimento inicial do projecto para a SRS de Vila Real desenvolvido pela TDC
para a ARSN em finais de 2002
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Para um cenário de redução de custos esperados, calculado com base em indicadores fornecidos
pelo próprio SNS e na base de um volume mínimo de actos clínicos realizados usando a
telemedicina. Esta análise foi feita em conjunto com os responsáveis da SRS e Direcções
Hospitalares, tomando em consideração um ligeiro acréscimo em cada ano dos actos clínicos
praticados usando a telemedicina, nos 3 primeiros anos.

Fig. 4 – Redução de custos previstos no mesmo estudo relativo à SRS de Vila Real

Do cruzamento desta informação relativa a investimentos e a custos operacionais associados à
implantação da solução de telemedicina, e o respectivo impacto da redução do custo em todo o
Sistema, resulta uma análise de viabilidade cujos indicadores são indiscutíveis, mesmo que todo o
investimento fosse feito com recurso ao OE.

Fig. 5 – Análise de Viabilidade com o break -even no 2º ano e o pay-back no 3º
36 Visão de uma Estratégia de Telemedicina para Portugal e respectiva Implementação Prática
Luís Matos, 2004
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

193

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

No caso da ARSA, as reduções de custos foram ainda superiores ao inicialmente esperado, estando
actualmente toda a Região do Alentejo coberta com soluções de Telemedicina, que interligam os
Centros de Saúde e Extensões, aos respectivos Hospitais, para diversas especialidades clínicas.

No entanto, e para já, esta solução resume-se predominantemente aos domínios das teleconsultas e
conferências médicas

Uma nova estratégia integradora e agregadora
Como é conhecido, na perspectiva do desenvolvimento de uma Sociedade da Informação, cada vez
se torna mais relevante focalizar-se esta problemática no cidadão, que neste caso, são todos os
utentes do SNS. A cada utente deverá estar associado o seu Registo Electrónico Clínico (EPR ou
EHR) como o núcleo de todo um sistema, o qual se deverá basear fundamentalmente nos seguintes
três princípios básicos:
•

Registos individuais, únicos e pretencentes aos utentes ainda que mantidos e preservados
no próprio SNS;

•

Mova-se esta informação e não o utente;

•

Estes registos deverão ser preservados, transacionados e guardados, respeitando-se os
melhores princípios de segurança e confidencialidade.

Todo o sistema de informação da Saúde estando assim referenciado ao utente, cada acto clínico ou
outro meramente administrativo deverá ser nele (EPR) registado.

Referindo-nos mais especificamente ao plano de acções do eEurope 2005: “Uma Sociedade da
Informação para todos”, elaborado em Junho de 2002, nele eram definidas como acções a serem
seguidas por todos os Estados-Membros, as seguintes:
•

“Cartões de saúde electrónicos – Com base no acordo obtido no Conselho Europeu de
Barcelona, segundo o qual um cartão europeu de saúde irá substituir os formulários em
papel necessários para o tratamento noutro Estado-Membro... ...A Comissão tenciona apoiar
uma abordagem comum de identificadores do paciente e uma arquitectura de registos
electrónicos de saúde através da normalização e apoiará o intercâmbio de boas práticas
relativas a outras eventuais características funcionais, com dados de emergência médica e
acesso seguro aos dados de saúde pessoais”.
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•

“Redes de Informação de Saúde – No final de 2005, os Estados-Membros devem
desenvolver redes de informação de saúde em pontos de prestação de cuidados (hospitais,
laboratórios, centros de saúde e até aos lares) com conectividades em banda larga, quando
adequado...”

•

“Serviços de saúde on-line – A Comissão e os Estados-Membros garantirão que no final
de 2005, sejam prestados aos cidadãos serviços de saúde on-line (p. Ex.: informação
generérica de saúde, vida saudável e de prevenção da doença, bem como registo
electrónico de saúde, teleconsultas, reembolso electrónico, etc.)...”

Torna-se assim clara a necessidade urgente que haja uma política Nacional de Sistemas de
Informação e de Comunicações na Saúde, a qual terá forçosamente de passar por uma Integração
de Sistemas, baseada numa agregação das soluções já existentes, o que implicará a adopção de
uma solução única a nível nacional e o mais standard possível, em função das melhores práticas e
abrangência no espaço Europeu.

Esta política poderá não obrigar a adopção de plataformas comuns ao nível de cada unidade de
saúde (o que implicaria a aquisição de um novo SW e consequentes migrações das anteriores
soluções para a nova, que fosse adoptada) normalmente bastante complicadas e penosas de
implementar, mas antes constiuir-se um Sistema Nacional de Interacções na Saúde, à semelhança
do que foi implantado no sector bancário no início dos anos 80 – a rede SIBS.

Tal estratégia implicaria a criação de Data Centers como nós de uma Rede de Informação de
Saúde, interligando as diversas unidades de saúde públicas e privadas, transacionando a
informação dos utentes onde ela residir para onde ela fosse necessária, com acessibilidade à
informação a partir das unidades de saúde e dos lares, como o preconizado no eEurope 2005,
através de interfaces web, devidamente securizadas, tal como hoje já existe no sector bancário, com
o home banking.

No entanto tal cenário obrigaria, no actual quadro regulamentar das telecomunicações, à
constituição de um operador de serviços de telecomunicações e de sistemas de informação
específico da saúde, tal como se constituiu a SIBS no sector bancário, cujo modelo de sociedade
envolvendo o sector público e privado poderia ser a de um consórcio.

Seguramente uma estratégia deste tipo seria, a nosso ver, mais rápida e eficiente de implementar,
sobretudo se neste consórcio se pudessem envolver as competências de um operador de rede de
telecomunicações e as de um prestador de serviços de Sistemas de Informação.
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Estamos certos que uma tal estratégia, desde que devidamente sustentada em termos de
viabilidade técnica e financeira, poderia catapultar todo o sector da saúde em Portugal em termos de
qualidade, eficácia e eficiência na prestação de serviços de cuidados de saúde, tal como o fez com
o sector bancário.

No domínio dos actos clínicos a existência de tal rede, com acesso em casa do utent e em banda
larga, seguramente poderia viabilizar diversas soluções de “home care” obviamente suportadas à
distância pelos prestadores tradicionais de cuidados médicos.

Tecnologias e Serviços Disponíveis
Com a evolução das tecnologias de informação e das comunicações cada vez está mais facilitada e
menos dispendiosa a implementação da telemedicina. No domínio das redes, as tecnologias de
redes de Banda Larga, hoje já acessíveis via wireless, e a convergência e integração no IP
permitem acessibilidades nunca antes conseguidas e cada vez mais próximas do utente.

No entanto o sucesso de muitas das aplicações de telemedicina têm como base o seguinte
princípio:

KISS – Keep It Stupidly Simple

ou por outras palavras: Devem-se manter e/ou implementar Interfaces com o utilizador o mais
simples possível.

Embora parecendo óbvio, este princípio elementar, ele é largamente descurado por diversos
agentes do sector, desde a investigação e desenvolvimento de novas soluções, até aos próprios
decisores. Não se deve pressupor que a simples formação dos utilizadores no seu manuseamento e
operação é a panaceia do problema.

Da simples análise dos processos de mudança e dos seus impactos nas organizações, em todos os
domínios do desenvolvimento da Sociedade da Informação, é conhecido o facto de quanto mais
complicadas forem as interfaces com o utilizador, mais difícil e complexo é o processo em si e
também será o nível de adesão dos utilizadores ao novo sistema, aplicação ou solução a adoptar.

Por exemplo, o sucesso de sistemas fechados proprietários de videoconferência versus os
baseados em pc’s desktop tem-se mostrado determinante no sector da saúde, não obstante as
inúmeras vantagens que este último tipo de soluções apresentam, nem que seja pelo simples facto
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de poderem integrar outras aplicações de suporte e apoio à comunicação e gestão das soluções
clínicas que incorporam.
Não queremos com esta observação condicionar a inovação tecnológica nesta área e muito menos
restringir o âmbito da utilização e aplicação destas novas tecnologias. Queremos sim referir e
chamar à atenção que para cada solução a enquadrar no SNS se tenha em consideração os
utilizadores a que se destina, a organização e o processo que levará à sua utilização continuada e
integrada no próprio sistema. Mas sobre este processo de implantação iremos dedicar o próximo
tópico.

Quedemo-nos por agora nas tecnologias e serviços que consideramos básicos e fundamentais
como suporte à telemedicina.

Assim, a primeira tem obviamente que ver com as Redes. Vejamos o que é a RIS, de acordo com o
IGIF em documento publicado em 2003:

“A Rede de Informação da Saúde (RIS) interliga as diversas redes locais das instituições
pertencentes ao Ministério da Saúde, as quais, por sua vez, interligam, internamente, os
computadores de cada Instituição. Trata-se de uma rede de telecomunicações privada, do Ministério
da Saúde, constituída e gerida pelo Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF).
A RIS apresenta-se actualmente como uma das maiores redes do país, abrangendo todo o território
continental integrando cerca de dois milhares de redes locais em instituições tuteladas pelo
Ministério da Saúde. Neste momento, interliga:
•

Os Serviços Centrais do Ministério;

•

Os Hospitais e Centros Hospitalares do SNS, (cerca de uma centena) e respectivas
dependências;

•

As Administrações Regionais de Saúde e respectivas Sub-regiões de Saúde;

•

Os Centros de Saúde (362);

•

Cerca de 1750 Extensões de Saúde (ligadas aos Centros de Saúde);

•

Os Organismos Autónomos e suas Delegações.”…

“Nesta rede são disponibilizados serviços de telecomunicações que, normalmente, surgem aos
olhos dos utilizadores sob a forma de aplicações. Estas aplicações podem ser de natureza muito
diversa, como, por exemplo, o correio electrónico, a videoconferência ou a telemanutenção de
equipamento e software.”…
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“A Rede de Informação da Saúde tem como principais objectivos:
•

Interligar todas as redes das Instituições do Ministério da Saúde;

•

Disponibilizar um conjunto de Serviços Básicos de Rede (SBR) comuns aos serviços
oferecidos pela Internet, nomeadamente, o Correio Electrónico, a Transferência Electrónica
de Ficheiros, os Grupos de Discussão, o alojamento de páginas WWW e o próprio acesso à
Internet, entre outros;

•

Disponibilizar um conjunto de Serviços Avançados de Rede (SAR) que possam trazer um
valor acrescentado às Instituições de Saúde, conjunto de serviços que abrange a Marcação
Remota de Consultas, o Cartão de Utente, a Telemanutenção de Aplicações e Acesso a
Bases de Dados Centrais, entre outros;

•

Promover a utilização da infra-estrutura de rede pelas Instituições, para que estas possam
integrar os seus próprios serviços de valor acrescentado, criando, desta forma, uma
verdadeira Intranet da Saúde. A Direcção Geral da Saúde e outras Instituições possuem
diversos projectos em que se privilegia a utilização da RIS como meio de interligação;

•

Promover a integração e o desenvolvimento da telemedicina;

•

Promover a integração do Serviço de Voz na rede.”

Foi nessa altura desenhado uma nova arquitectura do backbone que se nos afigura bastante
interessante,

Fig. 6 – Arquitectura do backbone da RIS a instalar por via do IGIF
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a qual irá suportar em tecnologia IP um conjunto de serviços integrados como sejam:
•

Correio electrónico (min-saude.pt);

•

Transferência de ficheiros;

•

Grupos de Discussão;

•

Alojamento Web (min-saude.pt);

•

Acesso à Internet.

•

Marcação remota de consultas;

•

Cartão de Utente;

•

Telemanutenção de Aplicações e Infra-estruturas;

•

Acesso a Datacenters e Bases de Dados remotas;

•

Desenvolvimento de telemedicina;

•

Serviços de Voz e Vídeo-conferência.

Algumas das características a destacar desta rede:
•

Sistemas de redundância eficazes

•

Conceito de gestão Pró-activa.

•

Evolução dos requisitos de segurança

•

Melhor gestão da Largura de Banda

•

Gestão/monitorização em tempo-real do estado da rede e de tráfegos

•

Sistemas de cache inteligente distribuídas (proxy)

•

Sistemas de classificação de tráfego (QoS) com prioridade a:
o

Voz;

o

Dados e comunicação síncrona (vídeo-conferência e transmissão de informação
clínica multimédia)

Ao ser implementada, esta rede potenciará um nível elevado de integração e de interacções
extremamente importante para uma efectiva grande disseminação da telemedicina em Portugal.

No entanto, já no campo das aplicações e serviços associados não é clara uma estratégia e uma
política coerentes. Desconhecemos qualquer estratégia de compatibilização e integração de
aplicações sistemas de gestão de unidades de saúde sem a qual a gestão de recursos a nível
Nacional é impensável, não existindo publicado qualquer Plano Director de Sistemas de Informação
no SNS, nem sequer o desenho de qualquer mapa aplicacional de referência ou outro qualquer
instrumento de especificações ou arquitectura funcional.
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Esta situação contribui para a manutenção de falhas graves de coerência de informação de gestão
da Saúde em Portugal, que serão tanto mais graves quanto mais rapidamente se for evoluindo para
sistemas de saúde privados ou privatizados.

Como core de todas as aplicações de saúde urge uma rápida definição, no âmbito deste sector, do
Registo Electrónico Clínico (EPR ou EHR) do utente, que tal como já foi anteriormente referido,
deverá ser único e individual com o conteúdo de informação do utente mantida e gerida por um
sistema comum a todo o Sistema Nacional de Saúde público e privado.

Igualmente crítico e importante será a adopção de um ERP específico de Saúde a recomendar para
todas as unidades de saúde, verificando das anteriormente adquiridas a viabilidade da sua
integração ou a adopção de políticas de migração para um novo sistema aplicacional.

No domínio mais específico da telemedicina é igualmente crítico o desenvolvimento de uma intranet
da Saúde interligando todas as unidades de saúde públicas e privadas com a definição de uma
política e estratégias de webificação da informação que lhe serve de suporte.

Soluções, Serviços e Acessibilidades

Quanto às soluções associadas à telemedicina, as quais já foram enumeradas e evidenciadas
anteriormente, as tecnologias de Banda Larga já hoje disponibilizadas, quer pelos operadores de
telecomunicações quer pelos fornecedores de tecnologia, permitem uma vastíssima panóplia de
formas de acesso e por isso de acessibilidades, as quais tanto poderá ser feita a partir de casa do
utente como de qualquer equipamento terminal móvel (telemóvel, PDA’s, laptop’s e outros).

A grande questão que se deverá colocar é a dos serviços a disponibilizar nesses acessos e os seus
modelos de viabilização dos domínios económicos e financeiros, de integração de informação e
sobretudo na organização e certificação em face das restrições de segurança, confidencialidade,
ético-legais e de qualidade.

As soluções de vídeo-conferência a partir de um telemóvel para ligação do doente ao seu médico de
família ou de especialidade são hoje triviais. Mas as questões que se colocam estão na ordem do
dia. No caso, por exemplo da recente parceria Net Saúde / Vodafone e das contrapartidas dadas ao
médico pelo operador quando atende o seu doente poderá ser legal mas, de um ponto de vista ético
será no mínimo duvidoso, sobretudo quando a própria Ordem dos Médicos inibe a prática clínica da
consulta por telefone. Então, deve-se colocar a questão, que serviço pode o médico de família
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prestar usando este tipo de vantagens e tecnologias? Aconselhamento? Acompanhamento?
Prescrição? …. E com que enquadramento sem que tal seja considerado uma prática clínica?

Outras questões colocam-se nos modelos de viabilidade económica e financeira de serviços que
devidamente organizados, certificados e securizados não se têm conseguido manter. Por exemplo
os serviços de diagnóstico electrocardiográficos, com transmissão de sinais trans-telefónicos para
um centro de processamento e atendimento (call-center), com procedimentos muito simples e bem
organizados, mas cujos investimentos privados não conseguiram ter retorno, ainda que tenham
disponibilizado o serviço em diversos pontos de venda, os quais chegaram até a abranger as
farmácias.

Poderíamos enumerar diversos casos em que o seu falhanço nunca se deveu à tecnologia mas
sempre a uma destas componentes do processo de implantação.

Hoje em dia, a tecnologia dos instrumentos, equipamentos e software das diversas soluções para a
prática da telemedicina são triviais e normalmente, quando colocadas nos circuitos comerciais, já
bastante testadas e nalguns casos até certificadas.

Recordamos e recomendamos sempre a

verificação das certificações atribuídas por algumas Associações e Organizações com destaque
Internacional e que há alguns anos, têm vindo a conferir a algumas destas soluções, certificações de
diversa índole. (como por exemplo a: American Telemedicine Association).

Assim, as principais preocupações dos decisores na Saúde não se devem colocar no testar as
tecnologias, mas antes nos respectivos processos de implementação, remetendo estes aspectos,
como em outros sectores de actividade, para os centros de I&D, entidades certificadoras,
fornecedores, órgãos reguladores sectoriais, fornecedores e desenvolvedores de tecnologias, ou até
mesmo Universidades.

O processo de Implantação
No domínio da aplicação de sistemas de gestão de conhecimento nas organizações cada vez mais
é referido que não se deve assumir as melhores práticas, normalmente tipificando-as, sem se
analisar o seu nível de adaptação e adesão, inseridas no respectivo contexto.

Alguns autores chegam mesmo a referir que essas melhores práticas não existem e que se deve é
referenciar boas práticas devidamente contextualizadas.

Sob a designação do processo de implantação o que se pretende de facto é contextualizar boas
práticas de telemedicina, envolvendo diversas entidades públicas e privadas e os seus actuais
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recursos (humanos, financeiros e técnicos) com o único objectivo de aproximar os serviços e
cuidados de saúde ao cidadão.

Da prática de mais de cinco anos de continuado trabalho com decisores e gestores, políticos e
autarcas, médicos e outros profissionais de saúde, espalhados por todo o País, quer em zonas
urbanas metropolitanas quer em regiões consideradas periféricas, rapidamente se chega à
conclusão que as necessidades, recursos, conhecimentos e até procedimentos adoptados, não são
comparáveis e por isso o contexto de implantação de soluções e serviços de telemedicina é muito
diferenciado.

Poderemos mesmo afirmar que a mesma solução de base tecnológica não pode ser aplicada e
implementada, ainda que devidamente testada e até certificada, da mesma forma em regiões
diferentes, mesmo que a sua organização e cultura sejam muito semelhantes.

De região para região, fomos sempre detectando contextos completamente diferentes, desde a
necessidade dos utentes até mesmo aos recursos existentes nas unidades de saúde quer primárias
quer hospitalares.

Por isso não basta disponibilizar a tecnologia por mais estupidamente simples que esta seja de usar.
O que está em causa são, de facto, processos de mudança que em muito dependem dos
profissionais e dos utentes a quem estes novos serviços se destinam.

Assim, este processo de implantação que agora passamos a descrever mais não é que uma
metodologia de abordagem a um contexto de mudança, que a introdução de novas práticas por via
da introdução de novas tecnologias associadas à telemedicina, a tal obriga.

Para salientar até que ponto este processo de mudança é profundo bastará por exemplo referir que
na implantação de soluções de teleconsulta de especialidade (normalmente realizada entre a
unidade hospitalar de referência e as unidades de saúde primárias repectivas) a forma de obviar às
questões éticas, da necessidade do doente estar presente perante o médico, para que esta consulta
se qualifique como um acto clínico, exige que esta seja realizada, como sendo uma conferência
médica (entre o médico de família e o médico de especialidade) na presença do doente. Porém,
para que tal aconteça, tem que existir um conhecimento prévio de ambos os profissionais, troca de
informação do caso clínico e a assumpção de uma co-responsabilização mútua perante o
diagnóstico e prescrição a realizar.

Mesmo assim, e conhecida que é a forma de implementar as teleconsultas, em face do
enquadramento legal destas práticas e da total ausência de um sistema de incentivos à mudança,
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para que tal aconteça muito depende da vontade, motivação, brio e atitude dos diversos
profissionais do SNS, num contexto de uma cultura, que muitos apelidarão de antiga, mas que ainda
se encontra profundamente enraizada, inerente à relação doente-médico, sigilosa e confidencial,
que leva ao dito popular “só ao padre e ao meu médico me confesso”.

Assim, este processo de implantação ou metodologia, poderá sintetizar-se em sete etapas, sem as
quais não se poderá assumir que a solução de telemedicina fique completamente sustentada e
integrada no sistema.

Estas sete etapas estão representadas na figura 7 e obedecem a uma regra de precedências que só
excepcionalmente se poderá alterar, sob pena de não se efeturarem as melhores opções e a
solução em si mesma falhar.

Diagnóstico e Análise Especificações
funcionais e
da Situação
técnicas
Programa de Acção

Procurement

Aceitação e
implantação da
solução tecnológica

Reengenharia
de processos e
procedimentos

Novos Recursos
Formação

Acompanhament
o e
validação

Fig. 7 – Processo de implantação de sistemas sustentados de telemedicina

Na etapa de diagnóstico e análise da situação torna-se necessário efectuar:
•

Levantamento das necessidades dos utentes quanto ao acesso aos cuidados primários e
diferenciados;

•

Análise dos recursos disponíveis (humanos, técnicos e financeiros);

•

Referenciação de atitudes e comportamentos dos profissionais;

•

Análise da relação entre as unidades de saúde primárias e hospitalares;

•

Levantamento da situação da afluência dos utentes às consultas de especialidade
programadas e nas urgências hospitalares;

•

Levantamento da organização e procedimentos nas unidades de saúde e

•

Elaboração de um programa de acção de forma a introduzir soluções de telemedicina que
melhorem a eficácia e eficência do sistema.

Após a validação do programa de acção e com os elementos recolhidos, passa-se à etapa de
elaboração das especificações técnicas e funcionais com:
•

Elaboração das interligações a implementar;

•

Descrição dos processos de interacção;

•

Descrição dos recursos a alocar;

•

Especificações de novas tarefas e respectivas funções;
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•

Elaboração dos requisitos técnicos;

•

Análise dos investimentos e dos custos operacionais;

•

Faseamento do projecto de acordo com as prioridades;

•

Análise de viabilidade técnica e financeira, respectivo enquadramento legal do procurement

•

Obtenção do necessário financiamento do projecto.

Com a aprovação das especificações técnicas e funcionais inicia-se a fase de procurement
designadamente com:
•

Elaboração dos cadernos de encargos;

•

Lançamento dos concursos;

•

Avaliação de propostas;

•

Estabelecimento dos requisitos organizacionais e técnicos para instalação da tecnologia e
sua integração com as TIC do SNS;

•

Apoio à tomada de decisão e

•

Adjudicação a fornecedores.

Com o início da entrega de equipamentos começa a etapa de aceitação e implantação da solução
tecnológica com:
•

Verificação dos equipamentos adquiridos;

•

Verificação dos requisitos técnicos e da sua instalação e conformidade;

•

Acompanhamento e fiscalização da sua instalação;

•

Testes e ensaios de funcionamento;

•

Contratos de assistência técnica e manutenção;

•

Aceitação final.

Entretanto deverá dar-se incíco à fase de reengenharia de processos e procedimentos inerentes
à organização dos processos especificados na etapa de especificações funcionais e técnicas, o que
implica:
•

Elaboração de novos procedimentos administrativos nas unidades de saúde;

•

Enquadramento orgânico;

•

Contabilização financeira e respectivos procedimentos;

•

Estabelecimento dos protocolos administrativos, técnicos e clínicos entre unidades de saúde
e profissionais, de forma a suportar todos os actos clínicos;
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•

Esquema de incentivos e respectivo regulamento;

•

Preparação da formação;

•

Preparação dos pilotos de especialidades e diagnóstico;

•

Plano de afectação de recursos.

Com a afectação de recursos arranca a penúltima etapa – novos recursos e formação – com:
•

Afectação de recursos;

•

Implementação da formação dos profissionais;

•

Arranque e implantação dos pilotos de especialidade e diagnóstico.

Por fim acompanhamento e validação com:
•

Avaliação dos pilotos;

•

Introdução de melhorias;

•

Aferição e controlo;

•

Acompanhamento da plena integração das novas práticas clínicas e contínua avaliação de
impactos no sistema por um perído nunca inferior a 6 meses.

Este processo ainda que complexo poderá ser simplificado, dependendo sempre de cada caso e do
seu contexto, onde os utentes e os profissionais de saúde são sempre os factores essenciais.

Em conclusão
O sector da saúde enfrenta hoje alterações estruturais importantes em que modelo da prestação de
serviços, predominantemente público, vai sendo substituído por um modelo misto público-privado.

A telemedicina, de acordo com a definição dada pela OMS, está longe de ser um instrumento
devidamente assumido em Portugal. A sua implantação integrada e sustentada evidencia diversas
vantangens, sendo as principais: a melhoria da prestação de cuidados de saúde ao utente, redução
de custos e quebra de isolamento dos médicos de família contribuindo para a sua actualização e
formação.

Impõe-se por isso a sua rápida disseminação e adopção. No entanto, existem diversos obstáculos e
dificuldades a superar, sendo os principais: as questões ético-legais, a resistência à mudança e
outros impedimentos inerentes ao próprio funcionamento do SNS.
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Atendendo ao novo modelo público-privado em contínua evolução, torna-se cada vez mais urgente
que haja uma Política Nacional de Sistemas de Informação na Saúde de forma a possibilitar o
desenvolvimento de um plano de acções que se caracteriza por: Cartões de saúde electrónicos
únicos e individualizados, Redes de Informação de Saúde de banda larga interligando todas as
unidades de saúde públicas e privadas de forma a permitir fluxos de informação e Serviços de
saúde on-line ao cidadão utente do SNS, tal como referido e recomendado pela UE no eEurope
2005: “Uma Sociedade da Informação para todos”.

Para isso torna-se necessário adoptar tecnologias cujos interfaces sejam simples e intuitivos,
apostando também numa RIS de banda larga como a que está proposta e em construção. No
domínio aplicacional urge igualmente a definição de um Plano Director de Sistemas de Informação,
onde a aposta numa solução integrada de ERP é crítca para a integração e coerência de toda a
informação de gestão.

Quanto às tecnologias de acessibilidades e equipamentos que permitem a consequente
implementação de soluções e serviços de telemedicina, pode dizer-se que a oferta é vasta, sendo
cada vez menos onerosa, mais testada e certificada.

É no entanto no processo de implantação destas novas tecnologias e da correspondente prática
da telemedicina que reside a chave do sucesso. Este processo não é mais que uma metodologia
a empreender pelos principais agentes da saúde que pretendam vir a adoptar a telemedicina como
um instrumento de melhoria da gestão e da qualidade dos serviços aos utentes.

Esta medodogia pressupõe que seja conhecido e mudado o contexto em que se inserem estas
novas práticas clínicas, de forma a poderem ter a devida sustentabilidade e a permitirem que assim
se concretize um dos objectivos principais de uma nova Sociedade do Conhecimento, que aplicado
ao sector da Saúde se poderia caracterizar por:

“ Mova-se a informação e não o doente ”
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37 Telemedicina: Regulamentação, Práticas e Procedimentos
Introdução
Da pesquisa efectuada sobre as Normativas Europeias para regulamentar a prática da
TeleMedicina, obtivemos conhecimento de que ainda não existe uma legislação específica deste
novo método de exercer a medicina, mas sim integração da actividade no enquadramento legal da
União Europeia

Esta acção de regularizar a TeleMedicina tem sido impulsionada pelo Comité Permanente dos
Médicos Europeus (CPME) que aprofundou e evidenciou as tendências e os pontos fracos a
resolver no quadro legal do Mercado Interno das Directivas da União Europeia.

Com base nos documentos do CPME de 16 de Março de 2002 respectivamente, que descrevem as
vias de enquadramento das Directivas Gerais de Livre Circulação de Bens, Pessoas e Serviços, no
exercício da TeleMedicina no Mercado Interno da União Europeia, de forma sintética gostariamos de
destacar os aspectos relevantes

Enquadramento legal e europeu:
Apresentação do Comité Permanente de Médicos Europeus

O C.P.M.E. (Comité Permanente de Médicos Europeus), sediado em Bruxelas, que representa 1,6
milhões de médicos europeus, com ligações a várias entidades internacionais mais representativas
das organizações médicas autónomas europeias, (AEMH, CIO, EMSA, FEMS, IFMSA, PWG,
UEMS, UEMO e AMM), dedica-se essencialmente á promoção do mais alto nível da formação
médica e exercício da Medicina para garantir uma maior qualidade na assistência de cuidados de
saúde aos europeus. No prolongamento deste objectivo o CPME está especialmente dedicado em
promover a saúde pública, a relação entre pacientes e médicos, e também a livre circulação de
médicos dentro da União Europeia.

O CPME coopera de forma activa com as autoridades da União Europeia, na construção de
estratégias e evolução da política da saúde no espaço europeu, como também em reforçar assuntos
de importância e urgência na profissionalização da saúde e assistência de cuidados médicos.
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Directivas da U.E. Aprovadas

Na medida em que os Tratados que instituem o Mercado Interno Europeu estabeleceram quatro
princípios fundamentais que regulam a Livre Circulação de Mercadorias, de Serviços, Pessoas e
Capitais, permitindo o exercício e o intercâmbio de informação e também das diversas actividades
profissionais, contribui obviamente para o desenvolvimento dos Projectos de TeleMedicina, em
curso há três decádas por vários Estados Membros da União Europeia.

Desta forma, da Regulamentação Geral da U.E. podemos enquadrar a prática da TeleMedicina, na
medida em que se pode transaccionar serviços médicos dentro do espaço europeu e em simultâneo
trânspor a fronteiras nacionais por forma a garantir o acesso e promoção da saúde ao utente
europeu. Por isso a legislação europeia derivada tem em conta estes princípios do Mercado Interior,
assim como as chamadas directivas garantem o reconhecimento dos títulos médicos e garantem ao
médico a possibilidade de exercer noutro país europeu.

Directiva 2000/31/CE – após entrada em vigor no dia 17 de Janeiro de 2002 relativa a determinados
aspectos jurídicos dos serviços da sociedade de informação, em particular o comércio electrónico no
mercado interno, estabelece o marco legal para prestar os serviços da sociedade de informação.
Pede-se aos Estados Membros que estabeleçam os meios de supervisão da aplicação da Directiva
e que cooperem com os outros Estados Membros quando seja necessário.
Por outro lado também define que:
Art. 2 a): Identificação dos Actores na Comunicação e o Serviço Electrónico
“O serviço da sociedade de informação como serviço prestado normalmente a titulo
oneroso, á distância, seja efectuado mediante um equipamento electrónico e a pedido
individual de um receptor do Serviço”
Art.3: Restrições na utilização de comércio electrónico
Na utilização do comércio electrónico no espaço europeu, os Estados Membros da CEE não
poderão restringir a liberdade de prestação de serviços da sociedade de informação de
outro Estado membro (se estes cumprirem a legislação pela que se rege o dito Estado
Membro), onde uma das excepções é por exemplo a protecção da saúde pública.
Art.5: Procedimentos Administrativos de via electrónica
Estabelece a informação mínima que o prestador de serviço deve fornecer ao receptor do
serviço: Nome, Direcção Geográfica onde está sediado; outra informação de contacto, o
organismo de registo, autoridade de supervisão, possível número de identificação para o
IVA, e indicação do seu título profissional e o organismo e Estado Membro da sua formação
académica;
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Art.8: Ética e Supervisão da Boa Prática dos Serviços Via Electrónica
As profissões regulamentadas deverão estabelecer um Guia de Boas Práticas Comunitária
na transacção de serviços profissionais.;
1) Aos Estados membros foi-lhes concedida a responsabilidade de supervisionar o
exercício das profissões regulamentadas cumprirem as normas profissionais quando
oferecem serviços electrónicos na sociedade de informação.
2) Também os organismos profissionais deverão estabelecer códigos de conduta
comunitárias para determinar a informação que se pode disponibilizar na comunicação
comercial e electrónica.

Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho, relativo à competência judicial, estipula o
reconhecimento e a execução de resoluções judiciais em matéria civil e mercantil, dispondo que a
jurisdição nos contratos de consumo permite ao consumidor estabelecer acções contra a parte
contratante no Estado Membro do consumidor ou no Estado Membro do requerente quando se
realizou o contrato no país do consumidor e o prestador realizou actividades comerciais ou
profissionais nesse país.

O Regulamento dispõe também que outro Estado Membro da U.E. tem que reconhecer que as
resoluções ditadas e ao obrigar o seu cumprimento, foram reconhecidas no dito país nas instâncias
da parte interessada.

O Regulamento estabelece que em caso de uma acção por um facto nocivo em TeleMedicina, o
consumidor (paciente) pode eleger o país onde se celebra a acção. Deste modo seria possível para
o consumidor começar o processo e realizar a reclamação do serviço segundo o sistema do país
eleito.

Directiva 1999/93/CE – Entrou em vigor a 19 de Julho de 2001 - Relativa à assinatura
electrónica
Art.2.2: “Estar vinculada ao assinante de maneira única, de forma a permitir a identificação do
assinante, ter sido criada utilizando meios que o assinante possa manter debaixo do seu
exclusivo controle, e estar vinculada aos dados a que se refere de forma que qualquer
alteração posterior dos mesmos seja detectável”. A Directiva estabelece que é preciso ter
em consideração de que é necessário cumprir os requisitos definidos.

Art.3.7: “Os Estados membros poderão sujeitar o uso da assinatura electrónica no sector público a
possíveis

prescrições

adicionais.

Tais

prescrições

serão

objectivas,

transparentes,

proporcionadas ou discriminatórias, e só poderão fazer referência ás características
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especificas da aplicação de que se trate. Estas prescrições não deverão impedir os serviços
transfronteiriços ao cidadão”. A Directiva oferece aos Estados Membros a possibilidade
de exigir requisitos adicionais no sector público.

Art.5.1: “Os Estados Membros estabelecerão que a assinatura electrónica (...) deve satisfazer os
requisitos jurídicos de uma assinatura em relação com os dados em forma electrónica do
mesmo modo que uma assinatura manuscrita satisfaz os mesmos requisitos em relação
com os dados em papel e seja admissível como prova em procedimento judiciais”. A
Directiva outorga á assinatura electrónica a mesma validade legal que a assinatura
escrita.

A Decisão nº 276/1999/CE:
Aprovação de um Plano Plurianual de acção comunitária para proporcionar uma maior segurança na
utilização da Internet mediante a luta contra os conteúdos ilícitos e nocivos nas redes mundiais. Está
baseado em grande parte em medidas não legislativas para regulamentar a Internet.

Directiva 97/7/CE:
Relativa á protecção dos consumidores em matéria de contratos á distância, aplica-se aos contratos
negociados á distância através de telefone, o telefax, videotexto com teclado, e o correio electrónico.

De acordo com esta directiva, o fornecedor tem que oferecer ao consumidor a sua identidade e sua
direcção no caso de contratos que requeiram adiantamento de pagamentos.

Também a protecção de dados pessoais na comunicação electrónica se aplica nos dados
processados pela TeleMedicina;

Directiva 97/66/CE:
Relativa ao tratamento de dados pessoais e a protecção da privacidade no sector das
telecomunicações, estabelecendo as responsabilidades dos prestadores de serviços nas redes de
telecomunicação e dos Estados Membros por forma a garantir a confidencialidade do serviço nas
redes referidas.

Directiva 95/46/ CE:
Relativa á protecção das pessoas físicas no que respeita ao tratamento de dados pessoais e a livre
circulação destes dados, pretende proteger os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas e
seu direito á privacidade quando se processam os seus dados pessoais.
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Art.6 - A Directiva estabelece que os dados pessoais devem ser recolhidos com fins determinados e
legítimos, não devem ser excessivos e devem actualizar-se quando necessários. O interessado
deve dar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, ser informado sobre o
responsável do tratamento dos dados e seus fins.

Art.7,10,12 - De acordo com a Directiva, o interessado tem direito a aceder aos dados registados e,
em algumas circunstâncias, solicitar que se actualizem ou eliminem a dita informação

Art.8 - O tratamento de certos dados pessoais (como os temas relacionados com a saúde ou a
orientação sexual) está proibido a menos que sejam para propósitos médicos e, neste caso, devem
ser processados por um profissional de saúde.

A Directiva exige aos Estados Membros que seja garantido que o responsável do registo realize o
tratamento dos dados de maneira confidencial e segura dentro da Europa com terceiros países.

A Directiva proíbe a transferência de dados pessoais fora da U.E. a menos que se assegure o seu
tratamento confidencial no destino.

Directiva do Conselho 93/42/CEE, de 14 de Junho de 1993, relativa aos produtos sanitários,
estabelece níveis de qualidade e certos procedimentos necessários para a comercialização dos
produtos no mercado interno.

Directiva do Conselho 93/16/CEE:
Relativa á livre circulação de médicos e ao reconhecimento mútuo dos seus diplomas, certificados e
outros títulos (Directiva Médica), estabelece também o processo de reconhecimento dos títulos de
medicina, sendo automático, em teoria, em muitos casos.

O exercício da TeleMedicina requer o reconhecimento do médico no país onde presta o serviço.
Portanto, o país pode ser outro distinto ao do seu estabelecimento, e pode ser necessário um
reconhecimento por parte das autoridades nacionais competentes.

Não obstante, em TeleMedicina o que é transferido é o serviço em vez de deslocar o profissional, o
que de facto era o propósito desta directiva. Contudo, não é claro se a Directiva Médica permite
realmente praticar TeleMedicina fora das fronteiras.
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O exercício da telemedicina no espaço europeu
Os aspectos relevantes do exercício da TeleMedicina no espaço europeu tem como fundamento um
questionário efectuado pelo CPME em 2001, aos vários Estados Membros, e Países associados ao
CPME e também do Grupo e-Saúde da Comissão Europeia, onde se obteve respostas de: Aústria,
Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Itália,
Países Baixos, Portugal, Noruega, Reino Unido, Suécia.

As conclusões extraídas estão sustentadas na prática da TeleMedicina, há já algumas décadas, no
facto de que esta se exerce em todos os países da U.E. e fora dela, para:
-Diagnóstico e Tratamento; para a Medicina Laboral, Assistência Colectiva, Formação Médica,
Consulta Médica, Segunda Opinião, Divulgação da Informação de Saúde, Medicina Comunitária.

Neste sentido as vertentes de desenvolvimento da TeleMedicina são:

Incremento do exercício da TeleMedicina além fronteiras. Para que isto seja possível é necessário
tornar mais segura e factível, pelo estabelecimento de normas internacionais ou entre os países
envolvidos em projectos concreto e em exercício;
•

Revisão da legislação geral sobre a assistência médica, caso se verifique insuficiente,
desenvolver a mesma para que inclua a TeleMedicina. A informação existente da qualidade
e segurança resultante dos Projectos em curso, constituem uma fonte fundamental de
orientação para garantia de melhor prática da mesma.

•

Aprovação das associações médicas nacionais dos “Princípios Éticos de TeleMedicina”;

•

Não permissão de utilização anónima da TeleMedicina nem pelos médicos nem pelos
pacientes, independentemente da natureza (comercial ou não) do serviço;

•

Definição da União Europeia da Autorização de Prestação de Serviços Médicos
Transfronteiriços, por não existir uma regulamentação especifica da TeleMedicina, a
Directiva 93/16/CE deverá ser interpretada como que os médicos que estão autorizados para
exercer a Medicina num país da U.E. podem também prestar serviços transfronteiriços sem
autorização adicional.

•

Estudo e análise dos mecanismos mais apropriados para a supervisão internacional da
TeleMedicina. Para o efeito, deveriam ser desenvolvidos acordos internacionais de

37 Telemedicina: Regulamentação, Práticas e Procedimentos
Teresa Serafino, 2003
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação

212

Secção 3 – Telemedicina e Prática Clínica em Portugal

supervisão e a possível necessidade de um registo internacional de médicos que praticam a
TeleMedicina internacionalmente.
•

Adopção dos procedimentos que se indicam nos Princípios Éticos sobre a TeleMedicina
(CPME 97/33);

•

Avaliação dos resultados válidos e suficientes da TeleMedicina segundo o estipulado pela
legislação

europeia,

especialmente

as

novas

recomendações

que

garantam

a

confidencialidade e o sigilo em TeleMedicina.
•

Cobertura do Exercício da TeleMedicina pelo seguro de responsabilidade e o seguro do
paciente.

•

Garantia fornecida pelos médicos que estão cobertos por um seguro adequado quando
exercem a TeleMedicina dentro e fora de um país;

•

Reembolso do serviço telemédico, tanto a nível do sistema nacional da segurança social
como de outra forma de reembolso do mesmo serviço.

•

Serviços de TeleMedicina Transfronteiriços deveriam de ser reembolsados mediante
acordos entre os sistemas nacionais de segurança social e/ou as companhias de seguros
privados;

•

Estabelecimento de princípios sobre a publicidade na Internet dos serviços médicos, por
forma a serem aprovados pelas associações médicas nacionais de acordo com as suas
legislações nacionais.

•

Adopção das directivas aprovadas sobre a correspondência electrónica entre o médico e o
seu paciente (CPME 2001/112 Def.), porque estas Directivas estabelecem que os médicos
devem poder cobrar a correspondência electrónica profissional de mesma maneira que o
resto dos serviços e da mesma forma os pacientes poderão ser reembolsados.

•

A implementação da prescrição electrónica deverá ser possível desde que se estabeleça um
sistema seguro de identificação do médico e de controle da mesma;

•

A prescrição de um médico que está autorizado a prescrever num país Estado Membro da
U.E.

deve ser válida em todos os países da mesma, desde que sejam resolvidos em

primeiro lugar os possíveis problemas relacionados com o reconhecimento do médico, e
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também o reconhecimento e a própria utilização do medicamento comprado num país
estrangeiro, assim como o problema do seu reembolso.

Princípios éticos da telemedicina – aprovados pelo CPME
Definição e Objecto:

Em rigor a TeleMedicina é o exercício da medicina á distância, daí que todas as decisões
relacionadas com o exercício desta nas intervenções, no diagnóstico, no tratamento, nas
recomendações médicas se baseiam em dados, em documentos ou em qualquer outro tipo de
informação transmitida por via de sistemas de telecomunicação.

Autorização – Competência

Sendo a TeleMedicina uma forma de exercer a medicina que pode oferecer a oportunidade e
ampliar a possibilidade de utilizar de uma maneira eficaz os recursos humanos e materiais
disponíveis, também as possibilidades que esta oferece devem estar ao alcance de todos os
médicos para além das fronteiras.

Neste sentido os médicos que praticam a TeleMedicina devem estar autorizados para exercer a
medicina no país ou no Estado Membro onde se encontrem e devem ser competentes na sua
especialidade.

Para que um médico exerça a TeleMedicina directamente com o paciente, deve estar autorizado a
praticar a medicina no Estado Membro onde resida habitualmente o paciente, ou o serviço deve
estar aprovado á escala internacional.

Relação Médico/Paciente

O uso da TeleMedicina não deve afectar negativamente a relação pessoal médico/paciente que, da
mesma forma que nas outras áreas da medicina, se deve basear no respeito mutuo, a
independência do juízo do médico, a autonomia do paciente e o sigilo médico.

Desta forma é essencial que o médico e o paciente se possam identificar mutuamente com toda a
segurança quando ocorrer uma consulta telemédica.
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É preferível que todos os pacientes consultem o médico presencialmente, e que a TeleMedicina se
limite a situações nas que o médico não possa estar fisicamente presente num prazo de tempo
razoável.

A aplicação mais importante da TeleMedicina é quando o médico que trata o paciente solicita a
opinião ou o conselho de outro médico, a pedido ou com autorização do paciente.

Normalmente uma consulta telemédica directa só deveria ter lugar se o médico tem uma relação
profissional com o paciente ou tem conhecimento suficiente do problema em questão, de maneira
que o médico possa emitir um juízo clínico conveniente e justificado.

Em caso de urgência o dito juízo deve estar fundamentado numa informação quase completa, pois
então o perigo na saúde do doente será o factor determinante para o conselho ou tratamento.

Responsabilidade do Médico

O médico que pede a outro médico sua opinião continuará a ser responsável pelo tratamento e
demais decisões e recomendações que se relacionem com o paciente.

Se a prática da TeleMedicina é feita directamente com o paciente, o médico assume a
responsabilidade do caso em questão.

O médico que realiza intervenções médicas utilizando técnicas de TeleMedicina é responsável por
elas.

Qualidade, Segurança e Protecção em TeleMedicina

Um médico que exerça a TeleMedicina é responsável da boa qualidade de seus serviços, sendo
que, tem que comprovar que o equipamento necessário para dar este tipo de serviço tem a
qualidade adequada e funciona correctamente.

O médico deve avaliar atentamente os dados e o resto da informação que recebe, de forma que só
pode dar sua opinião, dar recomendações ou tomar decisões se a qualidade e a quantidade dos
dados ou do resto da informação que recebe ser suficiente e estiver relacionada com o caso em
questão.
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O médico também se deve assegurar, quando realiza intervenções médicas á distancia, da
presença de pessoal suficiente e convenientemente formado que assista ao doente e lhe preste
atenção permanente.

Processo e Historial do Paciente

Todos os médicos que praticam a TeleMedicina devem possuir um historial completo do paciente e
todos os casos devem estar convenientemente documentados.

Também se deve consignar a maneira de identificar o paciente, assim como a quantidade e a
qualidade dos dados e do resto da informação que se recebe.

As conclusões, as recomendações e os serviços de TeleMedicina que se efectuem deverão estar
convenientemente documentados.

Ética Médica, Consentimento do Paciente e Sigilo Médico

Os princípios de ética médica de cumprimento de sigilo para a profissão também devem ser
respeitados na prática da TeleMedicina.

As normas habituais em matéria de confidencialidade e segurança também se aplicam aos
documentos que se utilizam em TeleMedicina. Só podem ser utilizados os métodos de arquivo e
transmissão quando estiver garantido o sigilo e a segurança.

Os dados do paciente e as demais informações só poderão ser facilitadas a outro médico ou
profissional de saúde a pedido ou com o consentimento (permissão) do doente, e de maneira a que
este aprove. Estes dados devem estar relacionados com o problema em questão.

Guia de boas práticas de serviços médicos na internet
Introdução

Desde de 17 de Janeiro de 2002 que a Directiva 2000/31/CE, relacionada com determinados
aspectos jurídicos dos serviços da sociedade da informação, em particular o comércio electrónico no
mercado interior, no seu artigo 8, que promove as profissões regulamentadas a estabelecer um Guia
de Boas Práticas comunitária para a venda de serviços profissionais.
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No sentido de implementar o Guia de Boas Práticas na TeleMedicina também o CPME, e a
Conferencia Internacional de Ordens (CIO), que já tinha estabelecido uns princípios com este fim, e
que foram adoptados por esta em dezembro de 2001, desenvolveu um conjunto de procedimentos
para execução de serviços médicos profissionais pela via da Internet.

Objectivo

Este guia pretende garantir que todas as comunicações comerciais que estejam relacionados com
os serviços médicos sejam exactas e verídicas quanto ao conteúdo e adequadas enquanto á forma,
com objectivo de fomentar a segurança e privacidade do paciente.

Âmbito da aplicação

O Guia de Boas Práticas aplica-se a todas as comunicações comerciais que tenham, tanto em
relação com os serviços médicos profissionais na Internet, como ou outras formas de apresentação.

Princípios gerais

Todo o médico que proceda á publicação de informação sobre os serviços que presta na Internet
deve assegurar de que a informação é objectiva e pode ser verificada, cumprindo com as demais
normativas de boas práticas em todos os âmbitos da publicidade.

Temas Definidos

1) Identificação dos prestadores de serviços
•

Todo o prestador de serviços médicos deve poder ser claramente identificado em todas as
comunicações comerciais que efectuar.

•

Deve de haver a descrição do nome e também a informação de contacto do médico que
presta o serviço ou que é responsável pelo mesmo.

•

Também deve aparecer o nome, a direcção e a informação de contacto do organismo que
concede a autorização de exercer a medicina ou de prestar os serviços médicos.

•

Deve ser criada a ligação ás normas de conduta profissional que se aplicam no Estado
Membro em que o médico está estabelecido, quer dizer, o código deontológico nacional de
ética medica.
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2) Conteúdo
•

Deve ser indicado claramente a forma de contratar o serviço. No caso dos serviços
telemédicos, convém incluir determinados dados, como o endereço de correio electrónico, os
números de telefone e de fax, e um tempo de resposta estimado. Enquanto que nas
consultas, além da informação mencionada anteriormente, também tem que aparecer a
direcção e o horário.

•

Se, se considerar oportuno, pode ser descrito o procedimento a seguir em caso de
urgências e o acesso aos serviços de saúde fora das horas de consulta.

•

Não convém incluir informação sobre o equipamento médico e sobre os métodos médicos
utilizados a menos que esta informação adicione valor acrescentado evidente e que o
vocabulário que se utilize seja de conhecimento público. As informações comparativas,
explícitas ou implícitas, são inoportunas. É inadmissível mencionar os resultados
terapêuticos obtidos pelo prestador do serviço.

•

Em concreto, os médicos que publicam informação não devem fazer declarações
injustificadas sobre a qualidade de seus serviços. Não devem, em nenhum caso, oferecer
uma garantia de cura, nem aproveitar-se da vulnerabilidade do paciente ou de seus
escassos conhecimentos médicos.

•

A informação não deve pressionar o público para usar um serviço, por exemplo despertando
medos infundados sobre o futuro da sua saúde.

•

Está autorizado a facilitar informação sobre os procedimentos reconhecidos no âmbito da
garantia de qualidade.

3) Títulos utilizados
•

Só devem constar os títulos e qualificações profissionais reconhecidos e que estão
relacionados com o serviço que se presta.

4) Comercialização dos produtos
•

Não pode haver participação dos médicos na comercialização de medicamentos ou de
outros produtos destinados ao público.

5) Aplicação
•

Integrar do Guia de Boas Práticas nos seus regulamentos das associações médicas e nos
regulamentos nacionais correspondentes.
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Correio electrónico no tratamento médico
Introdução
•

A base da prática do acto médico é a comunicação resultante da relação médico-paciente,
assim o correio electrónico que já se usa para a comunicação no âmbito do atendimento de
saúde quando é uma ferramenta eficaz para a transmissão e a recepção de informação,
poderá ser utilizado para reforçar esta relação segundo as bons procedimentos sustentados
no próprio acto médico.

•

A utilização das redes electrónicas abre novas possibilidades á TeleMedicina, pois permite
tratar pacientes á distância, que segundo as directrizes éticas da mesma do CPME (CP
1997/33), poderá consolidar este novo tipo de comunicação mais alargado.

•

A utilização do correio electrónico como uma ferramenta de trabalho útil na comunicação
entre o médico e seu paciente, deverá ser contemplada sempre e quando seja uma ajuda
complementar, e em nenhum caso uma substituição da comunicação directa.

•

As mensagens complicados difíceis de entender, a informação que possa ser negativa para
o paciente ou as mensagens requerem um seguimento ou uma ajuda personalizados devem
ser comunicadas de preferência pessoalmente.

Definições
•

O Correio electrónico é correio em formato electrónico; o remetente redige uma mensagem
no seu computador e o transmite mediante uma rede de comunicações ao computador do
destinatário. (Glossário de TeleMedicina 2001 da Comissão Europeia).

•

A Correspondência mediante correio electrónico no tratamento dos pacientes significa, neste
contexto, a comunicação profissional que ajuda ao médico e ao resto dos profissionais com
os que trabalha a cumprir com as suas obrigações profissionais, e que ajuda ao paciente a
comunicar-se com o médico durante o tratamento ou o seguimento da sua doença, ou
quando se lhe administra a assistência sanitária.

•

As Mensagens Automáticas são comunicações electrónicas em linha, que são de imediato
autenticadas pela aquelas.

Objecto dos Procedimentos
•

O objectivo destes procedimentos é dar conselhos práticos aos médicos que comecem a
usar esta via, em que pretendem tomar como referência a comunicação por correio
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electrónico com seus pacientes como adicional ao tratamento e assistência ao paciente, e
também os recursos de pessoal de saúde necessário para tratar o mesmo.
•

Estas directrizes oferecem um código de conduta básico para a correspondência electrónica
que ajuda o médico e os demais profissionais a garantir a qualidade numa base ética sólida
para a comunicação electrónica com seus pacientes.

Benefícios do uso do correio electrónico na assistência de cuidados de saúde
•

A correspondência electrónica é um meio de comunicação rápido, barato e de amplas
possibilidades que não está vinculado nem a um lugar nem a um tempo determinado.

•

Desta forma a utilização do Correio Electrónico deixa aos pacientes e ao pessoal de saúde a
possibilidade de analisar sobre o pedido ou sobre a resposta, evitando assim o recurso ao
recurso de mensagens instantâneas na comunicação de carácter médico.

•

A prática da correspondência electrónica deixa vestígio, isto é, o paciente não poderá
esquecer do conselho do médico ou de outro profissional de saúde, nem por outro lado, o
médico (ou outro profissional de saúde) poderá deixar de conservar uma cópia exacta da
sua resposta.

•

Os documentos escritos melhoram a protecção jurídica de ambas partes.

Riscos da utilização do correio electrónico na assistência médica
•

Na utilização do Correio Electrónico poderá surgir problemas de tipo técnico, jurídico ou de
outra ordem na correspondência electrónica, como sejam:
o

Interrupções do correio electrónico

o

Falta de integridade

o

Destruição dos dados ocasionada por uma falha técnica ou um virús

o

Ameaças á confidencialidade

o

Identificação insuficiente dos interlocutores

o

Possível cobertura insuficiente do seguro de responsabilidade civil

o

Problemas relacionados com o exercício além fronteiras da medicina, especialmente
a jurisdição, a corporação e as indemnizações.

Questões relacionadas com a correspondência electrónica
•

O Correio Electrónico nunca deve ser utilizado para pedir ajuda em caso de emergência ou
de necessidade urgente de tratamento. Aliás, o médico deve aconselhar sempre ao paciente
que seja efectuada uma consulta presencial, no caso de os dados clínicos enviados
electronicamente confirmarem a necessidade da mesma.
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•

Todas as possíveis utilizações da consulta por correio electrónico entre o médico e um
paciente incluem:
o

As comunicações sobre resultados de laboratório e outras medições objectivas.

o

Seguimento de uma enfermidade crónica ou um tratamento (por exemplo,
renovação ou alteração de medicação) quando não é necessário uma consulta
presencial. Exemplos de doenças crónicas são: asma, diabetes e hipertensão.

o

Acompanhamento em estados não agudos.

o

Promoção da saúde

o

Questões administrativas na forma de como conseguir uma consulta

Directrizes Práticas
•

O médico quando estudar a possibilidade de manter uma correspondência por correio
electrónico com um paciente, deve analisar os benefícios e os riscos, na medida em que o
médico e o paciente devem, antes de mais nada, estabelecer o uso apropriado da consulta
por correio electrónico, e acordar as questões em que se podem tratar por este meio.

•

Também é importante informar o paciente sobre os aspectos técnicos e a segurança do
correio electrónico, disponibilizando ao paciente uma informação escrita sobre o uso correcto
de este tipo de correspondência (ver exemplo no Anexo 2).

Regime de Trabalho do Médico
•

O médico que utilize o correio electrónico para comunicar com seus pacientes deve ter
tempo para faz er e desfrutar de umas condições de trabalho que permitam o correcto
funcionamento da correspondência por correio electrónico.

•

O médico deve estabelecer um tempo de resposta para a correspondência por correio
electrónico que recebe dos pacientes. Os pacientes e pessoal médico da clínica ou do
hospital correspondente devem ser informados deste prazo de execução.

•

O médico deve informar os pacientes quando não está localizável por correio electrónico. Se
durante este período de tempo se acordar que outro médico ou profissional médico responda
ao correio electrónico, o paciente deve dar o seu consentimento prévio.

•

Em concreto, deve existir um acordo claro sobre a manipulação desta correspondência
durante a sua ausência.

•

O médico deve estabelecer as condições para a correspondência electrónica que se
deverão aplicar no seu exercício profissional. Estas condições incluirão as questõe
mencionadas nestas directrizes e, se existe, a legislação nacional adaptadas ao seu
exercício.
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•

Os médicos devem estudar a maneira de divulgar a informação sobre o seu exercício
profissional. Podem utilizar o papel ou o formato electrónico para informar, e o documento
resultante deve ser enviado ás partes interessadas, como por exemplo aos pacientes e ao
pessoal da clínica ou o hospital donde exerça.

•

Uma lista de comprovação sobre a correspondência electrónica, em Anexo 1.

Equipamento
•

Antes de oferecer serviços de consulta por correio electrónico, o médico deve certificar que
as redes, o hardware e o software que se usam funcionam cumprindo os requisitos de
fiabilidade. Tanto o hardware como o software devem ser actualizados periodicamente.

•

É especialmente importante ter una protecção antivirus actualizada.

•

No momento da decisão da aquisição do software de correio electrónico es aconselhável
adquirir um programa que:
o

Confirme a recepção da mensagem;

o

Confirme quando se abriu uma mensagem

o

Utilize técnicas de codificação para a transferência de dados

o

Disponha de um controle de auditoria.

O Correio Electrónico como Parte do Historial Médico do Paciente
•

A correspondência por correio electrónico entre um médico e um paciente forma parte do
historial médico do paciente. Possui também uma importância jurídica e deve ser
processada atendendo ás normas em vigor sobre processos clínicos. Deve-s e utilizar um
método fiável para fazer cópias de segurança de todos os dados electrónicos dos pacientes.

Intimidade e Confidencialidade
•

O médico deve salvaguardar a confidencialidade do correio electrónico com seus pacientes,
da mesma forma que qualquer outra via de comunicação entre o médico e seu paciente.

•

No caso da correspondência por correio electrónico entre um médico e um paciente o seu
tratamento deve ser confidencial, como qualquer outra comunicação entre um médico e um
paciente.

•

Assim deve existir uma conta de correio electrónico definida para a correspondência
electrónica, em que os nomes de utilizadores e as chaves de acesso devem ser
considerados como informação confidencial.
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•

O computador utilizado na comunicação com os pacientes deverá estar colocado de forma
que não seja visível/legível por outra pessoa que não o médico em questão. No caso de o
médico sair do consultório, este deverá sair da conta ou utilizar um protector de monitor
protegido por chave de acesso. Ao se imprimir a mensagem de correio, o papel deve ser
tratado como qualquer outro documento pertencente ao processo clínico do paciente.

•

O servidor que se utilizar na comunicação via correio electrónico deve estar guardado num
lugar seguro, onde só possa ter acesso pessoas autorizadas para o efeito. O acesso deve
ser realizado segundo supervisão.

•

O correio electrónico não é totalmente seguro porque deve ser conhecido de todas as partes
implicadas, mas para aumentar o nível desta deve ser analisado com os pacientes e com os
profissionais implicados protocolos para melhorar a segurança.

Identificação dos Interlocutores
•

Para garantir a correcta identificação, tanto os médicos como dos pacientes este devem
utilizar sua conta de correio definida sempre que seja possível. O médico deve ter a certeza
de que só o paciente acede a essa conta de correio.

•

Não obstante, a conta de correio definida não garante a identidade do utilizador da conta de
correio. Desta forma o médico não pode ser responsável se outras pessoas têm acesso aos
dados desde a conta de correio electrónico do paciente.

•

Deve ser utilizada uma identificação electrónica, por exemplo a assinatura electrónica, como
meio de identificação do paciente e do médico sempre que seja possível.

•

Recomenda-se não utilizar o correio electrónico para estabelecer uma comunicação entre
um médico e um paciente se uma das partes têm dúvidas no momento de identificar a outra
parte.

Estilo e Conteúdo da Mensagem de Correio Electrónico: O Médico
•

Como em qualquer tipo de comunicação com os seus pacient es, o médico deve evitar toda a
possibilidade de mal entendido. Não deverá gíria da profissão. Todas as suas frases serão
pertinentes e apresentar-se-ão em tom neutral. A linha de assunto da mensagem a utilizar,
sempre que seja possível, será para indicar o tema em tom neutral. Para maior clareza, a
resposta deve ser colocada em cima da mensagem anterior.

•

A mensagem de correio enviada pelo médico deverá conter a seguinte informação:
o

O seu nome e, se é possível, outro tipo de identificação

o

A forma de conseguir uma consulta presencial.

o

Os detalhes do lugar donde exerce (direcção, telefone, fax) e horas de consultório
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Estilo e Conteúdo da Mensagem de Correio Electrónico: O Paciente
•

A mensagem de correio electrónico do paciente deverá conter a seguinte informação:
o

O nome e outro tipo de identificação

o

Dados de contacto em caso de que o médico necessite de contactar rapidamente o
paciente

o

Outra informação que considere relevante

Facturação e Reembolso
•

A correspondência por correio electrónico entre médico e paciente deve ser manipulada
como qualquer outro tipo de serviço de assistência médica com efeitos de reembolso. Pode
ser elaborada a factura utilizando meios electrónicos ou de outro tipo e cumprindo com a
legislação e a normativa nacional.

•

O médico deve informar previamente o paciente dos gastos e como pode conseguir que
estes sejam reembolsados.

Listagem de procedimentos entre médico e paciente
Anexo 1 - Lista de Comprovação Para o Médico

1.

Definição concreta dos fins e identificação dos pacientes na correspondência por correio
electrónico, por forma a obter vantagens na utilização desta via de comunicação a si e aos seus
pacientes.

2.

Programação do tempo necessário para responder ás mensagens dos pacientes.

3.

Verificação de que o equipamento que se utiliza no envio de correios electrónicos aos pacientes
está correcto. Actualização do hardware e software, e certificação de da mesma no antivirus.

4.

Preparação e métodos de facturação e reembolso.

5.

Confirmação de que a correspondência por correio electrónico que está a utilizar está em
conformidade com a legislação local, inclusive o seguro de responsabilidade civil também cobre
esta via de comunicação com os pacientes.

6.

A correspondência por correio electrónico com pacientes também faz parte do processo clinico
do paciente, portanto, deve de haver uma metodologia o ser arquivo, assim como toda a
informação referente aos endereços electrónicos dos pacientes.

7.

Utilização de um título de assunto neutral.

8.

Definição das pessoas que terão acesso á sua conta de correio electrónico, assim como no
apoio para processar o correio electrónico dos pacientes.
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9.

Definição com a equipa de apoio e médica da forma de actuação durante as ausências.

10. Preparação de uma folha informativa para os pacientes e distribuição entre eles, equipa de
apoio e médica da prática de correio electrónico.

Anexo 2 - Informação do Paciente

1.

O correio electrónico pode ser utilizado para a comunicação com o médico sobre certos temas
acordados. Os assuntos que normalmente são adequados para a correspondência por correio
electrónico são:

2.

•

Resultados de laboratório ou de outro tipo

•

Seguimento de determinadas afecções (açúcar no sangue,pressão arterial, etc.)

•

Seguimento de uma medicação

•

Resultados de determinados tratamentos

•

Trâmites administrativos (entrevistas, etc.)

•

outros temas definidos:

A correspondência por correio electrónico não é adequada para situações de emergência, nas
que deverá chamar os serviços de urgência.

3.

Normalmente o médico responderá as suas mensagens de correio electrónico num prazo de
........ dias

4.

Em caso de ausência do médico, serão acordadas as seguintes disposições: .......

5.

O correio electrónico será processado utilizando os métodos de protecção de dados que
estabelecidos pela lei em vigor. Ninguém, fora do seu médico e do pessoal médico necessário
para prestar a assistência médica, pode aceder a seus dados. A correspondência por correio
electrónico forma parte do historial médico ordinário.

6.

É responsabilidade sua garantir a fiabilidade do equipamento que utiliza para a correspondência
por correio electrónico e a segurança da conta de correio electrónico. Recomenda-se que utilize
sempre a mesma conta de correio electrónico para comunicar com seu médico. Assegure-se de
que só você ou as pessoas as que autoriza podem ter acesso ao seu correio electrónico.

7.

Mesmo que se redija a mensagem de correio electrónico para médico, deve-se ter em conta o
seguinte:
•

Fornecimento do nome completo, data de nascimento, e também os dados de contacto
em caso de o médico necessitar de comunicar directamente.

•

Utilização de um título de assunto neutral.

•

Incluir só informação relacionada com seu problema.

•

Evitar

enviar

mensagens

de

correio

sobre

temas

especialmente

pessoais

e

confidenciais.
8.

Custo da resposta por correio electrónico do médico......
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9.

Forma de pagamento …..

10. Reembolso da resposta por correio electrónico do médico …..
11. Seu médico fará todo o possível para que seu correio seja confidencial, mas por razões de
carácter técnico e de diversa índole, a confidencialidade de seus dados não pode ser totalmente
garantida.
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