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Apesar dos investimentos serem poucos, os especialistas garantem que o 
problema poderá estar na má aplicação das verbas 
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O conceito de hospital do futuro está inevitavelmente associado ao termo 
tecnologia. Mas, será que em Portugal é correcto falar de hospitais do 
futuro? Achamos que ainda é cedo. Apesar dos investimentos que têm 
vindo a ser feitos na área da modernização hospitalar e, tirando alguns 
casos excepcionais, ainda há um longo caminho a percorrer para podermos 
ter os ambientes hospitalares tecnologicamente perfeitos.  
Na maioria dos hospitais portugueses «existem várias tecnologias em uso, 
mas bastante desarticuladas, sendo necessária uma avaliação dos sistemas 
em uso e o planeamento da sua integração no médio prazo», alerta o 
account manager para a área da saúde da Partner Solutions, Luís 
Rodrigues. Segundo este responsável, «deveria ser feito um maior 
investimento na reestruturação dos sistemas hospitalares, para que o 
processo clínico electrónico seja uma realidade». 
O investimento na informatização hospitalar em Portugal tem vindo a ser 
feito a um ritmo lento, estando muito aquém do realizado nos restantes 
países da União Europeia. O partner para a área de government & health 
care da Novabase, Paulo Luz, revela que, o nível de investimento feito em 
Portugal corresponde «a menos de 9 por cento do investimento realizado 
pela Holanda e é apenas ligeiramente superior ao investimento realizado 
pela Grécia».  
Com o problema dos orçamentos sempre na ribalta, o Governo defende o 
Programa Saúde XXI, que, à primeira vista, reúne a simpatia do sector. 
Mas os seus efeitos práticos deixam ainda desconfiados alguns 
especialistas. A coordenadora da área de sistemas de informação de saúde 
na Quidgest, Annabelle Le Rohellec, falou ao Semana sobre o caso das 
farmácias nos hipermercados. «O primeiro balanço resultou numa subida 
de preços, o que prova que nem sempre a gestão por decreto é a melhor 
forma de conseguir alterações de comportamentos ou atitudes», alerta esta 
responsável.  
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Annabelle Le Rohellec defende que os sistemas de informação são «a 
melhor forma de alterar estes comportamentos», e que tal só acontecerá 
«com ideias e informação e não com legislação». 
Embora seja uma medida que poderá conduzir a uma maior simplificação 
dos processos de decisão intra e interorganismos, na opinião do gestor da 
Partner Solutions, o Saúde XXI «poderá carecer de uma entidade com uma 
visão global, que desempenhe uma função coordenadora». 
Este responsável acredita que as restrições orçamentais não devem ser 
desculpa para o não desenvolvimento tecnológico do sector, até porque os 
orçamentos nacionais destinados à modernização tecnológica dos hospitais 
parecem ser suficientes. Segundo este responsável, o problema está na  
aplicação das verbas, ou seja, o investimento só será bem feito se «as 
aquisições efectuadas contemplarem economias de escala e tiverem em 
conta a homogeneização das soluções dos vários organismos».  
Consciente desta realidade, o Ministério da Saúde está a desenvolver  
desde 2003, juntamente com a Bizdirect, uma plataforma de compras 
públicas electrónicas. Nascido no âmbito do Programa Nacional de 
Compras Electrónicas com o apoio da  UMIC- Unidade de Missão para 
Inovação e Conhecimento, este projecto está a ser bem recebido pelos 
organismos do Ministério da Saúde, que já utilizavam uma plataforma 
electrónica para efectuar consultas a medicamentos e material de consumo 
clínico incluídos em contratos públicos de aprovisionamento.  
Através deste processo, o Ministério «aplica metodologias de negociação 
mais eficientes no processo aquisitivo público, suportadas em ferramentas 
electrónicas, e aprofunda o conhecimento dos processos e da estrutura de 
custos de aquisição, potenciando a redução de custos», garante a Bizdirect. 
Desde o início do projecto, o Ministério da Saúde verificou poupanças 
superiores a 500 mil euros, o que, para a vogal do IGIF – Instituto de 
Gestão Informática e Financeira da Saúde, Maria Júlia Ladeira, 
«corresponde a cerca de 23 por cento do volume transaccionado». 
Segundo esta responsável, nesta fase inicial do projecto apenas foram feitas 
compras no âmbito do economato, estando em preparação um conjunto de 
aquisições mais diversificado.  
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O ano 2006 foi o escolhido para generalizar o projecto a todos os 
organismos tutelados directa ou indirectamente pelo ministério, ou seja, 
cerca de 80 hospitais, cinco regiões de saúde, 18 sub-regiões de saúde, 330 
centros de saúde e 20 serviços autónomos e personalizados, permitindo a 
negociação de produtos e de serviços transversais e sectoriais, definidos 
pelos organismos adquirentes. 
No primeiro semestre de 2006, a plataforma gerou «transacções na ordem 
de 1 milhão de euros», revela o manager de B2B da Bizdirect, Miguel 
Zegre, destacando que os hospitais, dado o seu volume de transacções e de 
necessidades, «são os utilizadores mais activos desta solução». 
Quanto aos bens mais procurados/transaccionados pelo sector da saúde, 
este responsável explica que todos os bens transversais têm volumes de 
transacções muito significativos. «Além destes, começam a ser alvo de uma 
grande procura por parte dos organismos, algumas prestações de serviços 
muito relevantes para os hospitais», acrescenta ainda Miguel Zegre.  
Embora ainda sejam detectados alguns entraves à modernização, 
nomeadamente ao nível de infra-estruturas, da resistência dos profissionais 
e da complexidade e sensibilidade da informação clínica, prevê-se que os 
investimentos continuem a evoluir. A IDC estima que o total dos gastos 
externos em TI no sector da saúde na Europa Ocidental crescerá dos 6,3  
mil milhões de euros (8 mil milhões de dólares), em 2005, para os 8,7 mil 
milhões de euros (11 mil milhões de dólares) em 2009, a uma taxa de 
crescimento anual composta (CAGR) de 6,5%. Será o mercado sectorial 
com o crescimento mais rápido no continente em termos dos gastos 
externos em hardware, software e serviços de TI, contra uma média de 
4,5% prevista para os outros sectores. 
Em Portugal, o cenário também parece ser positivo. O partner para a área 
de government & health care da Novabase está confiante quanto à 
evolução dos investimentos na modernização do sector da saúde. «O ritmo 
irá acelerar com os novos modelos dos hospitais EPEs e com as 
transformações em curso no sector, que, devido às preocupações 
acrescidas na sua gestão, terão que se dotar de soluções que lhes permitam 
garantir o aumento da qualidade do serviço prestado ao utente, a 
maximização da eficiência dos seus recursos e a obtenção de informação 
atempada para a tomada de decisão», explica este especialista. 



Procura de soluções com margem para crescer 
 
A desarticulação existente na maioria dos hospitais entre sistemas de 
informação e necessidades de evolução abre um mundo de oportunidades 
de negócio aos fornecedores de TI 
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Os sistemas de radiologia informatizados, o software de reconhecimento de 
voz, o ERP, os ficheiros clínicos electrónicos, as redes wireless e a 
marcação electrónica de consultas são apenas algumas das inovações que 
vão sendo integradas no ambiente hospitalar nacional. Embora com alguma 
lentidão, os investimentos realizam-se tendo em vista o aperfeiçoamento 
dos processos e a forma de trabalhar dos profissionais de saúde, resultando 
em melhorias significativas de produtividade, eficiência e relacionamento 
com o utente. 
Tendo em conta que ainda há muito para fazer no sector da saúde, é natural 
que as empresas tecnológicas estejam expectantes em relação à evolução 
do mercado e atentas às necessidades dos hospitais e outros organismos 
ligados à área dos cuidados médicos. 
De acordo com a coordenadora de sistemas de informação de saúde da 
Quidgest, Annabelle Le Rohellec, existe necessidade de informatização 
na maioria das áreas, nomeadamente na área de gestão estratégica, onde as 
soluções de Balanced Scorecard podem fazer a diferença, e na área de 
cadastro e de inventariação, pois, o património das instituições hospitalares 
é muitas vezes desconhecido e o seu levantamento é muito incompleto. Na 
área de prescrição e internamento hospitalar existem também carências ao 
nível dos sistemas de informação, visto que a prescrição electrónica ainda 
não é prática corrente em todas as unidades hospitalares. «Nota-se também 
uma necessidade de comunicação e integração das áreas administrativas 
entre si para o exterior, o que só é possível com o recurso a sistemas de 
informação», afirma esta responsável.   
Por sua vez, o client service manager para a Europa da TrakHealth, 
Luciano Brustia, reconhece que a realidade tecnológica nos hospitais «é 
dramática» e admite que a existência de vários servidores e de inúmeras 
aplicações desarticuladas impossibilita a criação de «registos clínicos 
históricos dos pacientes, provoca a perda de informação clínica e favorece 
a ocorrência de erros». 
Actualmente, as soluções mais requisitadas pelo sector hospitalar incluem 
ferramentas de aprovisionamento, gestão de stocks e logística e farmácia 
hospitalar. Annabelle Le Rohellec acredita que esta tendência se deve, em 



grande parte, ao facto de os programas de financiamento como o Saúde 
XXI darem prioridade a estas áreas.  
 
Software vais ser o mais procurado 
 
O partner da área de government & health care da Novabase, Paulo 
Magro da Luz, admite que as solicitações estão concentradas nas soluções 
centrais de gestão hospitalar, atendimento e urgências e na área do suporte 
administrativo e operacional. Segundo este, a Novabase tem sido 
contactada para desenvolver diversos projectos na área da saúde, entre eles, 
contam-se «o Sistema de Suporte ao Processo de Contratualização e o 
Sistema de Acompanhamento das Actividades e Prescrições das 
Instituições de Saúde, desenvolvidos para as administrações regionais de 
saúde, bem como a montagem de infra-estruturas de rede e sistemas em 
grande parte dos hospitais do país».  
Atendendo à procura de soluções e de parceiros tecnológicos que, mesmo 
timidamente vai evoluindo, os especialistas prevêem um futuro risonho 
para as empresas fornecedoras de tecnologia não só em Portugal como em 
toda a Europa. 
No estudo «Western Europe, Healthcare Sector, IT Spending Forecast, 
2005-2010», a IDC revela que o software vai ser a linha de produto com 
crescimento mais rápido, na ordem dos 8,7 por cento (CAGR), entre 2005 e 
2010. A implementação de aplicações de gestão de conteúdos, ferramentas 
de acesso a conteúdos, bases de dados, tecnologias de data warehouse e 
aplicações específicas para o sector (como, por exemplo, sistemas 
computorizados para introdução de pedidos de receitas médicas e 
administração de medicamentos aos pacientes) serão a base para o 
desenvolvimento do registo electrónico dos pacientes e soluções 
relacionadas. 
A IDC prevê ainda que os gastos em hardware irão crescer rapidamente 
nos primeiros dois ou três anos, uma vez que a infra-estrutura de TI 
europeia precisa de ser modernizada para suportar o armazenamento e a 
troca de grandes quantidades de dados de pacientes. «O armazenamento irá 
ter grande procura, uma vez que o arquivo de dados clínicos detalhados 
dos pacientes vai requerer múltiplos terabytes», informa o mesmo estudo. 
Por cá, «o mercado de saúde apresenta um grande potencial de 
crescimento», refere o client service manager para a Europa da TrakHealth. 
A Novabase crê que as grandes oportunidades para as empresas 
tecnológicas passarão pela implementação de soluções integradas, que irão 
permitir a visão integrada do paciente, a marcação de consultas e exames 
on-line e a prática de telemedicina e/ou rastreio, aproveitando as novas 
capacidades de vídeo da terceira geração, a prescrição electrónica de 



medicamentos e a tomada de decisões mais rápida e eficaz facilitada pelos 
sistemas de informação de gestão. 
A nova orientação estratégica do IGIF – Instituto de Gestão Informática 
e Financeira da Saúde, que assegurou durante anos o monopólio do 
mercado de software nas instituições públicas de saúde, «cria um leque de 
novas oportunidades de negócio para as software houses», alerta 
Annabelle Le Rohellec.  
 
Simulador de boas práticas ITIL 
 
A coordenadora de sistemas de informação de saúde da Quidgest diz que as 
oportunidades «estão em todas as áreas», desde as administrativas, como a 
gestão de utentes, de recursos humanos, financeira e logística, passando 
pela gestão global com Balanced Scorecard e pelo controlo de prestação de 
cuidados de saúde (processo clínico e prescrição electrónica). As 
componentes de farmácia hospitalar, internamento, hospital de dia, as 
consultas externas, o ambulatório e os laboratórios são outras das áreas 
com necessidades ao nível da informatização.   
Outra tendência que parece estar a ganhar alguma consistência tem a ver 
com as boas práticas. Embora os hospitais nacionais sejam ainda muito 
reactivos ao desenvolvimento de novos projectos hospitalares que 
impliquem a adopção de novas tecnologias, o partner da área de 
government & health care da Novabase acredita que começa agora a 
assistir-se a uma inversão desta tendência. Com os hospitais EPE e as 
parcerias público/privadas «desencadeia-se uma série de mudanças, que 
irá servir de alavanca incontornável à adopção de boas práticas nos 
futuros projectos hospitalares». O desenvolvimento actual do sector 
privado também está a contribuir para níveis de inovação e investimento 
maiores. 
Para os hospitais que queiram saber mais sobre boas práticas, a 
Compuquali GFI desenvolveu o simulador Hospital Atlântico SA com o 
objectivo de demonstrar as potencialidades e melhorias que uma 
organização pode ganhar usando as melhores práticas em ITIL. «Em todo o 
mundo existem cerca de cinco simuladores deste tipo e este é o único que 
simula um ambiente hospitalar», refere o principal consultant para o sector 
da administração pública da Compuquali, Luís Rodrigues, explicando que 
esta simulação afecta diferentes sectores de um hospital, desde a área 
administrativa (recepção dos pacientes), passando pelas TI, que tem que 
manter operacional todos os sistemas de apoio até ao administrador. «O 
Hospital Atlântico SA® é um simulador flexível, especialmente dirigido a 
IT managers, team managers e process managers», acrescenta este 
responsável.  



Apesar das vantagens que as boas práticas possam trazer, a coordenadora 
de sistemas de informação de saúde da Quidgest diz que «a imitação, 
mesmo que dos melhores sistemas e das melhores práticas, é 
manifestamente insuficiente» e aconselha o sector a criar produtos e 
serviços «inovadores, de elevado valor acrescentado e a manterem-se na 
linha da frente da difusão tecnológica».  



Rede wireless dinamiza actividade médica 
 
O Centro Hospitalar Cova da Beira implementou uma rede sem fios para 
permitir o acesso a informações sobre os pacientes a partir de qualquer 
lugar 
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O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) avançou com um projecto 
de modernização tecnológica que inclui a criação de um canal de 
comunicação permanente para permitir aos médicos consultar informações 
sobre os pacientes em qualquer lugar. «Era necessário dar aos médicos o 
acesso a informações sobre quem estavam a tratar, independentemente do 
local em que se encontravam», confirma o responsável do departamento 
informático do CHCB, António Simão Pedro.  
Denominado Projecto Samurai (Serviços e Aplicações Multimédia em 
Ambiente Hospitalar), este plano de modernização foi levado a cabo por 
um grupo de especialistas do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), da 
Universidade da Beira Interior (UBI) e da Portugal Telecom Inovação 
(PRIN), aos quais se juntou na fase de adjudicação a Prológica. 
A solução implementada no CHCB assenta numa rede estruturada por 
várias VLANs e funciona com protocolo DHCP e com sistema genérico de 
monitorização e controlo WAP. De acordo com o networking consultant da 
Prológica, António Fernandes, «é esperado para breve um servidor 
Radius de forma a migrar para active directory». Em termos de pontos de 
acesso, foram utilizados os HP ProCurve 520, tendo sido adquirido um 
total de 75 pontos, equipados com cartas do protocolo 802.11g/b e diversas 
antenas. «Estes equipamentos trabalham com os standards abertos 
utilizados actualmente, com especial destaque para a encriptação de dados 
com chaves dinâmicas, autenticação e interligação com sistemas de 
autenticação de terceiros», destaca este técnico. 
Segundo este responsável, o processo de implementação foi facilitado pela 
«prévia simulação dos serviços a disponibilizar». A Universidade da Beira 
Interior e a Prológica fizeram todo o trabalho de personalização da solução, 
ensaios de equipamentos, aplicações e segurança, entre outros, enquanto a  
implementação foi realizada pelos técnicos do Centro Hospitalar. 
A área de Pediatria serviu como projecto-piloto, uma vez que englobava o 
internamento e a urgência. Segundo o responsável do departamento 
informático do CHCB, a ideia de começar pela área de Pediatria passou por 
criar um ambiente contínuo em que o médico pudesse trabalhar em rede e 
acedesse a dados, desde a urgência pediátrica ao internamento. Os médicos 
e os enfermeiros «passaram a ter capacidade de através de um Tablet ou 



PDA aceder aos dados clínicos do doente, como ver os Raio-X e as 
análises», esclarece António Simão Pedro.  
Actualmente, estão activos cerca de 72 access points, sendo que, em breve, 
este número deverá ser alargado para uma centena devido ao aumento dos 
níveis de utilização. Segundo António Simão Pedro, existem vários 
funcionários com telemóveis com acesso Wi-Fi que utilizam a rede para 
consultar os seus e-mails e acederem à Internet.  
 
 



SAMS acelera transcrição de relatórios radiológicos  
 
Com uma carga anual de aproximadamente 100 mil exames, o Hospital 
SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 
Banqueiros do Sul e Ilhas) decidiu rever o processo de transcrição de 
relatórios utilizado no seu serviço de imagiologia e, consequentemente, 
acelerar a entrega de exames, que, seguindo o sistema tradicional, chega a 
exceder os oito dias. 
«No sistema tradicional, o médico efectua o exame, relata e grava a sua 
análise numa cassete; esta é levada para “desagravação” sem qualquer 
prioridade, e, uma vez gerado o relatório, este volta ao médico para 
validação e muitas vezes, o documento só volta na semana posterior ao 
exame», explica Octávio Reis, médico no SAMS. 
Procurando solucionar este problema, o SAMS decidiu adoptar uma 
solução tecnológica de transcrição de relatórios de radiologia. Contactou a 
Link Consulting, que propôs o SpeechMagic, um software de 
reconhecimento de voz e de transcrição. Este permite ao médico ditar os 
relatórios dos exames radiológicos, os quais são automaticamente 
transcritos num documento. A solução inclui várias funcionalidades, tais 
como as de Intelligent Speech Interpretation, Automatic Punctuation e 
Continuous Learning que, segundo o responsável técnico da Link, Rui 
Tempero, «permitem criar relatórios perfeitos num espaço muito reduzido 
de tempo». 
Para interligar a solução com a base de dados de utentes existente do 
SAMS, a Link adicionou uma interface, o que permitiu acelerar toda a 
validação da informação. No entanto, uma vez concluído o projecto de 
reestruturação dos sistemas de informação do SAMS, a aplicação ficará 
ligada ao novo sistema de saúde da instituição, o que facilitará ainda mais a 
sua utilização.  
As mudanças no tempo do serviço foram automáticas. De acordo com o 
gestor do SAMS, Ricardo Ferreira, «passou-se de oito dias de entrega 
média de um exame com relatório para um período de cinco a quinze 
minutos e diminuiu-se claramente a taxa de erro humano». 
Actualmente, são efectuados cerca de 100 relatórios por mês com recurso 
ao SpeechMagic, que é utilizado assiduamente por cinco médicos, um 
número que Octávio Reis diz poder aumentar rapidamente para 15, logo 
que o software seja integrado com o novo sistema de saúde.  
No entender da gestora de clientes da Link, Lúcia Costa, os maiores 
desafios do projecto prenderam-se com a «inexistência de uma plataforma 
anterior, com o facto de alguns dos médicos não estarem habituados a 
utilizar microinformática e com a falta inicial de um dicionário específico 
para termos relacionados com um departamento tão específico como é o 
radiológico».  
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