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Preâmbulo 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Internacional das Telecomunicações (UIT) 
têm o prazer de apresentar este Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde. A OMS 
e a UIT têm um longo historial de trabalho em conjunto e esta nova publicação representa uma 
das mais substanciais e significativas colaborações dos últimos anos. Ela reflete plenamente a 
importância que os órgãos de administração das duas organizações conferem ao desenvolvimento 
das estratégias nacionais de eSaúde.

Este é um trabalho partilhado que reflete um objetivo partilhado: dar resposta às necessidades dos 
países, em todos os níveis de desenvolvimento, que procuram adaptar e empregar as mais recentes 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na saúde, para benefício mensurável dos seus 
cidadãos. O Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde é um marco de referência 
quanto ao que a eSaúde é, o que pode fazer, e por que e como deve ser aplicada aos cuidados de 
saúde de hoje. 

O Pacote de Ferramentas é um guia prático e abrangente que todos os governos e respetivos 
ministérios, departamentos e organismos podem adaptar às suas próprias circunstâncias, bem 
como às suas visões e metas. A sua publicação é muito oportuna. Esta é uma época em que todos 
os sistemas de saúde enfrentam desafios económicos rigorosos, maiores exigências de eficiência 
e expetativas mais elevadas dos cidadãos. Em todos os lugares, existe um desafio urgente para a 
prestação de mais e melhores cuidados a mais pessoas, especialmente as mais carenciadas.

Este Pacote de Ferramentas demonstra, com conhecimento de causa, como todas as nações 
podem elevar-se à altura desse desafio, cada uma à sua maneira. Além de aproximar muito mais 
os setores da saúde e das TIC, o Pacote de Ferramentas também incentiva a participação ativa 
de um leque mais vasto de partes interessadas, que inclui o público em geral, refletindo questões 
importantes de justiça social e igualdade. Ao reunir todas essas partes interessadas, o Pacote de 
Ferramentas oferece-lhes uma oportunidade de participação num projeto nacional único cuja 
ambição é nada menos do que alcançar um progresso duradouro na saúde pública e individual.

.

Dra. Margaret Chan
Diretora Geral
Organização Mundial da Saúde

Dr. Hamadoun I. Touré, 
Secretário Geral
União Internacional das Telecomunicações
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Introdução ao Pacote de Ferramentas 
da Estratégia Nacional de eSaúde

O Pacote de Ferramentas: o que é e a quem se destina
Este Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde reflete o crescente impacto da 
eSaúde sobre a prestação de cuidados de saúde em todo o mundo na atualidade e o modo como 
a mesma está a tornar os sistemas de saúde mais eficientes e mais reativos às necessidades e 
expetativas das pessoas. 

O Pacote de Ferramentas proporciona um quadro e um método para o desenvolvimento da visão 
nacional de eSaúde e dos respetivos plano de ação e quadro de monitorização. É um recurso que 
pode ser aplicado por todos os governos que estão a desenvolver ou a revitalizar uma estratégia 
nacional de eSaúde, seja qual for o seu atual nível de avanço nessa área.

É um guia prático, abrangente e pormenorizado, dirigido, sobretudo, aos departamentos e 
organismos governamentais mais relevantes, em particular os ministérios da saúde e os que 
tutelam as comunicações e as tecnologias da informação.

Embora abrangente, o Pacote de Ferramentas não tem de ser empregado de modo extensivo. Cada 
governo e os respetivos departamentos podem adaptá-lo aos seus próprios requisitos, recursos 
e políticas nacionais, bem como às expetativas dos seus cidadãos. Podem escolher, aperfeiçoar 
e desenvolver as partes que melhor se lhes adequem e criar uma visão própria e exclusiva da 
eSaúde.

Contudo, a aplicação bem-sucedida do Pacote de Ferramentas requer uma equipa experiente no 
processo de planeamento estratégico, análise e comunicação. Uma das primeiras prioridades da 
equipa deve ser a de decidir em que ponto as partes interessadas serão chamadas a intervir no 
processo. Tal é importante para a gestão do próprio processo, porque a equipa terá de trabalhar 
em colaboração estreita e contínua com as muitas partes interessadas, não apenas as do setor da 
saúde, que têm interesse na eSaúde e estão empenhadas em contribuir. A longo prazo, poderá 
revelar-se mais eficiente o adiamento desse envolvimento até que a equipa nuclear esteja bem 
estabelecida e tenha começado a trabalhar do que o acolhimento da participação das partes 
interessadas desde o primeiro momento.

Como em todos os planos e estratégias, os efeitos deste Pacote de Ferramentas não são estáticos 
e representam o entendimento, num dado momento, do que um país necessita de alcançar no 
sentido de dar resposta aos seus objetivos e desafios. As mudanças no contexto estratégico de 
um país necessitarão de uma abordagem dinâmica para atualizar a visão de eSaúde e o plano de 
ação associado, de modo que permaneçam relevantes. Tal requer o entendimento dos principais 
motores para atualização da visão e do plano de ação, quer eles sejam eventos específicos que 
mudam o contexto estratégico de um país para a eSaúde, quer seja um período de tempo definido, 
após o qual é necessária uma revisão. 

Deve também ser mantido o envolvimento contínuo com as partes interessadas essenciais do 
setor da saúde e de outros setores. O sucesso na implementação de uma visão nacional de eSaúde 
depende muito da obtenção da orientação e do apoio continuados das partes interessadas e, por 
conseguinte, não fica concluído após desenvolvida a estratégia nacional.

A comunicação permanente é também vital. As partes interessadas devem ser regularmente 
informadas sobre o progresso do programa e, em particular, sobre quaisquer impactos ou resultados 
que o avanço da implementação tenha concretizado. Tal assegura transparência, que é essencial 
na manutenção do apoio das partes interessadas e da sua propensão para maior investimento e 
atividade na área da eSaúde.
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O Pacote de Ferramentas está concebido em três partes, com cada uma a basear-se sucessivamente no 
trabalho da anterior.

 f Parte 1: Uma visão nacional de eSaúde que dá resposta aos objetivos da saúde e do desenvolvimento.

 f Parte 2: Um plano de ação nacional de eSaúde que reflete as prioridades do país.

 f Parte 3: Um plano para monitorizar a implementação e gerir os riscos associados.

A Parte 1 desenvolve uma visão nacional de eSaúde que dá resposta às metas da saúde e do 
desenvolvimento. Explica porque é necessária uma abordagem nacional à eSaúde, o que deve ser 
alcançado com um plano nacional de eSaúde e o modo como tal será feito.

 f Por quê: este é o contexto estratégico para a eSaúde, abrangendo a saúde da população, o estado do 
sistema de saúde, as prioridades da saúde e do desenvolvimento e as implicações resultantes para a 
eSaúde. 

 f O quê: este é o papel que a eSaúde desempenhará na concretização das metas do setor da saúde. 
Funciona como mensagem de alto nível para os formuladores de políticas, respondendo à 
pergunta: que rumo quer o nosso país seguir no que respeita à saúde e como nos ajudará a eSaúde a 
fazê-lo? 

 f Como: este dá-nos os vários componentes, ou elementos basilares, da eSaúde que devem estar 
implementados para concretizar a visão nacional de eSaúde.

A Parte 2 descreve um plano de ação de eSaúde que reflete as prioridades e o contexto da eSaúde do país. 
Estrutura as atividades a médio prazo, ao mesmo tempo em que desenvolve uma base para o longo 
prazo. 

A Parte 3 estabelece um plano para monitorizar a implementação e gerir os riscos associados. Mostra o 
progresso e os resultados da implementação e ajuda a assegurar o apoio e o investimento a longo prazo.

Cada uma das três secções apresenta as atividades necessárias, juntamente com conselhos práticos 
sustentados em experiências do mundo real. Os países podem concretizar todo o conjunto de 
atividades, ou as específicas ao seu contexto e às suas limitações. O modo como o Pacote de Ferramentas 
será utilizado e o resultado final dependerão destes fatores, das prioridades e da visão do país.

Os países podem concentrar-se num leque de atividades estruturadas que conduzam ao 
desenvolvimento progressivo de uma estratégia nacional de eSaúde. Entre estas incluem-se:

 f envolver as partes interessadas fundamentais do setor da saúde e de outros setores na criação de 
uma visão e de um plano nacionais de eSaúde e na sua subsequente implementação.

 f estabelecer mecanismos de administração para proporcionar visibilidade, coordenação e controlo 
melhorados das atividades de eSaúde que estão a ocorrer em todo o setor da saúde do país.

 f estabelecer o contexto estratégico para que a eSaúde proporcione os fundamentos para a visão e o 
plano de eSaúde e capacite o governo para a tomada de decisões informadas quanto a explorar, ou 
não, as oportunidades apresentadas pelo setor das TIC e por outras partes interessadas.

 f formar uma noção do ambiente de eSaúde existente em termos de programas, projetos e 
componentes da eSaúde que já existem.

 f o Pacote de Ferramentas também identifica metas de curto, médio e longo prazo para os países, 
reconhecendo a importância de demonstrar os efeitos e benefícios ao longo do processo de 
implementação da estratégia nacional, bem como de desenvolver e manter a dinâmica e o apoio à 
eSaúde, melhorando, por conseguinte, a saúde das suas populações.

Por fim, embora se destine a um leitor profissional e especializado, a abordagem do Pacote de 
Ferramentas não deixa de conservar em mente o público em geral, reconhecendo que é este, em última 
análise, o beneficiário da eSaúde no seu respetivo país.
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paRtE 1
Estabelecer uma visão nacional de 
eSaúde

Objetivo
O Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde é um recurso essencial para 
desenvolver ou revitalizar a estratégia de eSaúde de um país. Pode ser utilizado tanto por 
países que ainda estão em fase de desenvolvimento como por aqueles que já investiram 
significativamente na eSaúde. Este último grupo inclui países que estão agora a procurar 
potenciar resultados promissores obtidos em iniciativas-piloto, estabelecer as bases para a 
ampliação de projetos de eSaúde ou atualizar as presentes estratégias para que reflitam as 
mudanças das circunstâncias económicas. Seja qual for o ponto de partida, a experiência 
demonstra que os esforços com vista à eSaúde podem ser reforçados, acelerados ou harmonizados 
através de um processo nacional de planeamento estratégico.

Destinatários
Este Pacote de Ferramentas destina-se a ser utilizado por líderes governamentais do setor da saúde 
pertencentes aos ministérios, departamentos e organismos que irão gerir o desenvolvimento de 
uma estratégia de eSaúde. A aplicação bem-sucedida do Pacote de Ferramentas requer uma equipa 
experiente em planeamento estratégico, análise e comunicação. 

Parte 1
Visão nacional
de eSaúde
(Este documento)
 

Parte 3
Monitorização e
avaliação da eSaúde
Nacional 

Parte 2
Plano de ação
nacional de
eSaúde

Orientação para a Parte 1
A primeira parte do Pacote de Ferramentas é constituída por 12 capítulos e centra-se no 
desenvolvimento da visão nacional de eSaúde.

 f Capítulos 1-3 – apresentam uma panorâmica da eSaúde, dos elementos de uma visão nacional 
de eSaúde e do método para a desenvolver.

 f Capítulos 4-5 – descrevem como gerir o processo da visão e o trabalho com as partes 
interessadas. 

 f Capítulos 6-12 – facultam um guia pormenorizado para a recolha e a análise de informação, 
bem como para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das visões e recomendações na área 
da eSaúde. Os anexos dão informação adicional e ferramentas para apoio deste Pacote de 
Ferramentas, incluindo definições de alguns termos usados com frequência. 
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Capítulo 1
Contexto nacional para a eSaúde

1.1 A fundamentação da eSaúde1

.A eSaúde está atualmente a mudar a prestação de cuidados de saúde e ocupa uma posição nuclear 
nos sistemas de saúde reativos. A atividade quotidiana da saúde depende da informação, da 
comunicação e, cada vez mais, das tecnologias que a possibilitam, a todos os níveis e em todos os 
países. O mesmo acontece na prestação de cuidados, na afetação de recursos humanos, na gestão 
dos programas ou na realização de investigação.

A Organização Mundial da Saúde define a eSaúde como a utilização de tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) para fins de saúde2. No seu sentido mais lato, a eSaúde tem a ver com o 
aperfeiçoamento do fluxo de informação, através de meios eletrónicos, para apoio da prestação de 
serviços de saúde e da gestão de sistemas de saúde. As TIC proporcionam benefícios significativos, 
não apenas na concretização dos objetivos da saúde, mas também na demonstração do que foi 
atingido e a que custo.

As vantagens associadas à adoção destas tecnologias são evidentes já há mais de uma década. 
Contudo, foi necessária uma crise no setor da saúde de vários países para que a eSaúde passasse 
da periferia para o centro do planeamento estratégico da saúde.

Em um mundo cada vez mais digital, impelido pelos avanços tecnológicos, investimento 
económico e mudanças sociais e culturais, existe um crescente reconhecimento de que, 
inevitavelmente, o setor da saúde deve integrar as TIC no seu modo de fazer negócios. Tal aplica-
se, quer o objetivo seja o de chegar a todos os cidadãos com cuidados seguros, equitativos e de alta 
qualidade, quer seja o de cumprir obrigações de investigação, relato e ação humanitária na área da 
saúde pública.

1.2 A necessidade de uma abordagem nacional
Atualmente, todos os países devem esforçar-se para assegurar que os fundos para a saúde sejam 
gastos com sensatez. Os recursos humanos de muitos sistemas de saúde estão a diminuir, em 
paralelo com uma procura crescente de serviços melhores e maior responsabilização pelos 
resultados. As mudanças populacionais, a urbanização rápida e a pobreza também estão a 
aumentar o grau de exigência sobre os sistemas de saúde.

Consequentemente, os governos estão a reconhecer que a incorporação das TIC é uma 
prioridade para o desenvolvimento dos sistemas de saúde. A experiência demonstra que tal 
requer medidas estratégicas e integradas ao nível nacional, no sentido de tirar o melhor partido 
da capacidade existente sem deixar de proporcionar uma base sólida para o investimento e a 
inovação. O estabelecimento das orientações principais e o planeamento pormenorizado das 
etapas necessárias são cruciais para atingir as metas de longo prazo, como o acesso universal aos 
cuidados e a eficiência, a reforma ou a transformação mais profunda do setor da saúde.

A colaboração entre os setores da saúde e das TIC, tanto ao nível público como ao privado, é 
fundamental para este esforço. As principais agências das Nações Unidas para a saúde e as 
telecomunicações, respetivamente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Internacional 
das Telecomunicações (UIT), reconheceram a importância da colaboração para a eSaúde nas 

1 Adaptado do Prefácio de Dzenowagis J. Em: Dean K, Rajarajan M, eds. The health and care revolution. Ghent, EAI 
Publishing, 2011.

2 Building foundations for eHealth: progress of Member States: report of the WHO Global Observatory for eHealth. 
Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2006 (www.who.int/goe/publications, consultada em 14 de maio de 2012).
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resoluções dos seus órgãos diretivos3, o que incentiva os países a desenvolverem estratégias nacionais 
de eSaúde. Este Pacote de Ferramentas suporta essas recomendações. 

Os ministérios da saúde desempenham um papel nuclear, não só na satisfação das necessidades 
das pessoas em termos de cuidados e proteção da saúde pública, mas também na preservação dos 
sistemas de saúde numa época de incertezas. Os ministérios que tutelam as tecnologias de informação 
e as telecomunicações são cruciais para o desenvolvimento em todas as áreas e podem dar um 
contributo vital para o setor da saúde. Objetivos comuns e um ambiente de TIC previsível possibilitam 
medidas coordenadas: promover o consenso sobre as políticas, facilitar a melhor utilização dos 
recursos partilhados e o envolvimento do setor privado, e investir em competências e infraestruturas 
de TIC para melhorar os efeitos na área da saúde.

Embora proporcionem benefícios nacionais diretos, as estratégias de eSaúde também podem 
melhorar a cooperação regional. Tal é demonstrado pelos países da União Europeia que estão a viver 
uma fase de ímpeto político para a promoção da eSaúde em benefício dos seus cidadãos e sistemas 
de saúde. Estes países estão a ser incentivados a estabelecer novos mecanismos para fomentar o 
“crescimento inteligente” e a inovação no sentido de superar os atuais desafios económicos. 

1.3 A eSaúde nos sistemas e serviços de saúde
Os avanços nas TIC já renderam substanciais dividendos, tanto à saúde individual como à pública. 
Desde o nível local ao nacional, as TIC estão a mudar o modo como os cuidados de saúde são prestados 
e os sistemas de saúde são geridos. Elas apoiam funções vitais ao melhorar a capacidade para recolha, 
análise, gestão e partilha de informação em todas as áreas da saúde, desde a investigação de genética 
molecular às intervenções humanitárias de grande escala e ao auxílio em situações de catástrofe 
(Tabela 1).

Nos sistemas de saúde, as tecnologias de informação e comunicação estão a ser utilizadas para 
melhorar a prontidão e a exatidão do relato de saúde pública e facilitar a monitorização e a vigilância 
de doenças. Elas são fundamentais no ensino a distância e na capacitação para uma resposta rápida 
em caso de emergência. Além disso, a utilização estratégica da eSaúde pode apoiar o planeamento 
em todo o setor, bem como coordenar os sistemas de saúde distritais descentralizados e melhorar a 
capacidade para planear, orçamentar e prestar os serviços.

A eSaúde já foi descrita como um meio de assegurar que “as informações de saúde certas são 
facultadas à pessoa certa, no lugar e no momento certos, sob uma forma eletrónica segura, para 
otimizar a qualidade e a eficiência da prestação, da investigação, da educação e do conhecimento 
em matéria de cuidados de saúde4. Com vista a esse fim, é vital o intercâmbio de informação através 
de, por exemplo, registos de saúde eletrónicos, registos de pacientes e recursos de conhecimento 
partilhados. Os sistemas de informação e as ferramentas de diagnóstico, prevenção e tratamento 
apoiam os cuidados de saúde a todos os níveis. Possibilitam também a distribuição eficiente e 
controlada de produtos essenciais, como medicamentos, vacinas e equipamento, através da gestão de 
cadeias de aprovisionamento, fornecimento e distribuição. 

A informação de saúde que seja acessível, económica, fiável e de alta qualidade, tal como a capacidade 
de a compreender e utilizar, é um timbre da capacitação. E a capacitação – a escolha informada, tanto 
por parte dos cidadãos como dos profissionais da saúde – é outro motor da eSaúde.

Nos Anexos A e B são apresentados, respetivamente, exemplos de eSaúde e de aplicações da 
eSaúde.

3 Resolução 58.28 da Assembleia Mundial da Saúde (2005): www.who.int; Resolução 65 da Conferência Mundial de 
Desenvolvimento das Telecomunicações (2010): www.itu.int. 

4 Ver a definição de eSaúde em: National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 
30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 1: Visão de eSaúde

Capítulo 1. Contexto nacional para a eSaúde » página 3

Tabela 1. Exemplos do impacto da eSaúde5

Partes interesadas Impacto da eSaúde

Cidadãos yy Possibilita os cuidados personalizados em todo o sistema de saúde e ao longo da vida
yy Disponibiliza os cuidados de saúde em casa, no trabalho ou na escola, não apenas no hospital 
ou na clínica
yy Concentra-se na prevenção, na educação e na autogestão
yy Facilita o contacto com pares para aconselhamento e apoio

Profissionais da investigação 
e da prática clínica

yy Dá acesso a conhecimento atualizado, especializado e certificado para cuidados clínicos, 
investigação e saúde pública, bem como a investigação, publicações e bases de dados
yy Possibilita a comunicação entre pacientes e prestadores de serviços
yy Disponibiliza prontamente ensino a distância de alta qualidade para formação profissional 
básica e contínua
yy Permite consultas à distância com pacientes, para segundas opiniões, e com redes de 
profissionais

Hospitais, instituições 
académicas e saúde pública

yy Estabelece os hospitais como uma rede virtual de prestadores de serviços, ligando todos os 
níveis do sistema
yy Monitoriza a qualidade e a segurança; melhora os processos de prestação de cuidados e 
reduz a possibilidade de erros médicos
yy Auxilia na mobilidade dos cidadãos e dos seus registos médicos, facultando as informações 
dos pacientes quando e onde são necessárias
yy Cria novas oportunidades para a investigação básica e aplicada; desde o conhecimento sobre 
a saúde às políticas e medidas
yy Amplia a colaboração e a partilha de capacidade de computação (por exemplo, computação 
em grelha e na nuvem)
yy Possibilita a prestação de serviços, não obstante as barreiras de distância e tempo
yy Normaliza a encomenda e o fornecimento de medicamentos e outros produtos

Empresas dedicadas à saúde yy Faculta conteúdos sobre saúde como um produto para o público e os profissionais da saúde
yy Facilita a investigação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços: registos de saúde 
eletrónicos, sistemas de informação e registos clínicos
yy Possibilita a promoção ampla e economicamente eficiente de produtos e serviços de saúde 
junto das empresas e dos governos, ao nível local e no estrangeiro

Governos yy Proporciona um relato sobre saúde pública mais fiável, reativo e atempado, à medida que a 
saúde se torna cada vez mais central para a economia, a segurança, os negócios estrangeiros 
e as relações internacionais
yy Cria ambientes de facilitação em vez de limitações tecnológicas
yy Oferece novos papéis às partes interessadas, aos profissionais da saúde, às autoridades, aos 
cidadãos e a outros
yy Identifica tendências das doenças e dos fatores de risco; analisa dados demográficos, sociais 
e sanitários; cria modelos de incidência das doenças nas populações

1.4 O contexto para o desenvolvimento da eSaúde
Este Pacote de Ferramentas parte do pressuposto de que a estratégia de eSaúde de um país deve 
basear-se nas prioridades nacionais da saúde, nos recursos disponíveis e potenciais e no ambiente 
de eSaúde existente. A visão nacional de eSaúde também assume forma no âmbito de um contexto 
nacional que pode ser considerado sob duas dimensões: o ambiente de TIC (eixo vertical) representa o 
mercado nacional de TIC e a penetração global das infraestruturas informáticas e de redes; o ambiente 
de facilitação da eSaúde (eixo horizontal) é fundamental para ampliar e sustentar a adoção das TIC 
pelo setor da saúde. Este inclui aspetos como a administração, as políticas, a legislação, as normas e os 
recursos humanos (Figura 1). 

5 Dzenowagis J. Connecting for health: global vision, local insight. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2005.
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Figura 1. Contexto nacional para o desenvolvimento da eSaúde
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Com base no ambiente de TIC e no ambiente de facilitação da eSaúde, o contexto nacional pode 
ser descrito da seguinte forma:

 f Experimentação e adoção inicial, em que ambos os ambientes, de TIC e de facilitação, estão 
numa fase inicial

 f Desenvolvimento e reforço, em que o ambiente de TIC cresce mais depressa do que o 
ambiente de facilitação

 f Ampliação e integração, durante as quais o ambiente de facilitação se estabiliza para 
sustentar a adoção mais ampla das TIC

Estes contextos são explicados nas três secções seguintes, com um resumo no final (Tabela 2).

I. Experimentação e adoção inicial 
Consideremos, como exemplo, um país em que ambos os ambientes, de TIC e de facilitação, 
estão na sua fase inicial. Neste contexto nacional, a eSaúde é baseada em projetos, apresentando 
algumas iniciativas de pequena dimensão que raramente estão ligadas entre si. Os projetos 
tendem a ser iniciativas-piloto de validação de conceito limitadas no tempo, em que as TIC 
são introduzidas (ou importadas) para demonstrar uma tecnologia num contexto limitado. As 
aplicações de TIC utilizadas podem, em si mesmas, ser inovadoras, mas os projetos raramente são 
sustentáveis.

Estes falham devido à falta de infraestruturas e competências, a um enfoque limitado a um 
aspeto específico da eSaúde que menospreza outros impactos e preocupações, e a uma falta de 
domínio por parte das entidades sanitárias envolvidas. A utilização das TIC na população geral 
deste país está limitada a pouco mais do que o uso de telemóveis. O mercado comercial de TIC é 
fragmentado, com pouco conhecimento local disponível. O governo não desempenha qualquer 
papel no financiamento e no apoio técnico da eSaúde. Essa função é desempenhada por agências 
de assistência, doadores, organizações não governamentais (ONGs) e consultores. Neste ambiente 
restrito, o país não pode cumprir com consistência as suas obrigações internacionais em matéria 
de relato sobre saúde pública. 
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Os motores de crescimento da eSaúde são, neste caso, o melhoramento do acesso a cuidados de 
saúde pelos cidadãos e o melhoramento da qualidade desses cuidados. Entre os exemplos clássicos 
de eSaúde incluem-se a prestação de serviços de telemedicina a zonas remotas e consultas 
assíncronas, por exemplo, através de correio eletrónico, para aconselhamento médico.

O plano nacional para um país neste contexto deve centrar-se na argumentação em defesa da 
eSaúde, através da consciencialização e do estabelecimento de uma base para o investimento, a 
formação de recursos humanos e a adoção da eSaúde nos sistemas e serviços prioritários. Existe o 
equívoco generalizado de que os países podem “queimar etapas” para chegar a sistemas de eSaúde 
mais avançados. Contudo, sem um enfoque paralelo na criação do ambiente de facilitação, as 
inovações nas TIC manter-se-ão isoladas e terão apenas um impacto limitado sobre a saúde.

II. Desenvolvimento e reforço 
Consideremos agora um segundo exemplo: outro país em que o contexto nacional se carateriza por 
um ambiente de TIC com desenvolvimento mais rápido e um ambiente de facilitação em progressão 
lenta. Aqui, a eSaúde continua a basear-se em projetos, mas estes são de dimensão mais vasta e existe 
maior consciencialização quanto ao seu potencial. O contexto carateriza-se pelo aparecimento de 
“sistemas” de eSaúde, por exemplo de informação de saúde, de gestão da cadeia de abastecimento e 
de registos médicos eletrónicos, que permanecem verticais, fragmentados e incapazes de ampliar. 
Existe crescimento, muitas vezes rápido, do mercado comercial de TIC, com um esforço importante 
e visível da parte do setor das TIC para atrair fornecedores internacionais, que predominam.

No exemplo deste país, existe uma utilização mais ampla das TIC pela população em geral e começa 
a consolidar-se uma adoção crescente noutros setores, como a governação eletrónica, a banca 
eletrónica e outros serviços de TIC comerciais. Começam a surgir fornecedores locais e o interesse do 
governo está a crescer. Existe muita atividade, de aprendizagem pela prática, e um risco significativo 
nos projetos devido à falta de normalização e de empenho em investimentos de longo prazo. 

As agências de assistência e os doadores continuam a ser financiadores ativos, com maior 
envolvimento do setor privado, e verifica-se a existência de bolsas de investimento do Estado em 
áreas como a investigação e o desenvolvimento de tecnologias de alto desempenho. As parcerias 
público-privadas são caraterísticas deste contexto, e a eSaúde continua a ser vista como parte de um 
esforço mais vasto para a expansão das TIC e do desenvolvimento económico em geral.

Neste contexto, as TIC podem ser um motor de desenvolvimento, com uma ênfase crescente na 
concorrência e na expansão dos serviços prestados pelo setor privado. O setor da saúde padece 
de um atraso em relação a outros setores, com limitações na consciencialização e na adoção 
sistemáticas das TIC para satisfação das necessidades sanitárias. Aplicações de eSaúde como a 
telemedicina podem prestar serviços preciosos, e os primeiros sucessos e impactos sobre os efeitos 
em matéria de saúde são, muitas vezes, vistos nessa área.

Contudo, devido a um ambiente de facilitação inadequado, a ampliação não é possível, pelo que os 
impactos sobre a saúde permanecem limitados. A ajuda ao desenvolvimento na área da saúde pode 
concentrar-se no reforço dos sistemas de informação da saúde (SIS) e alguns países podem já ter uma 
estratégia de SIS em vigor. As obrigações internacionais de relato sobre saúde pública podem, por 
vezes, ser cumpridas no ambiente existente, mas é necessário um esforço conjunto e, com frequência, 
dispendioso (nem sempre sustentável ou economicamente eficiente) para determinar e gerir o 
desempenho desses sistemas verticais. 

Os principais motores da eSaúde neste ambiente são o acesso aos cuidados e a qualidade dos 
cuidados. Entre os exemplos de eSaúde incluem-se redes de telemedicina mais extensas, adoção de 
sistemas de registos médicos eletrónicos (RME) numa escala limitada, os sistemas de rastreio de 
aprovisionamento e fornecimento, e os ensaios de mSaúde para gestão de medicação e lembretes de 
consultas.
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Um plano nacional para um país neste contexto deve centrar-se no reforço do ambiente de 
facilitação da eSaúde, criando segurança jurídica, estabelecendo o contexto de políticas para a 
prestação mais ampla de serviços de eSaúde e identificando as normas a serem adotadas para 
assegurar que seja evitada a formação de sistemas verticais cada vez maiores.

III. Ampliação e integração
No país do nosso terceiro exemplo, o contexto de eSaúde carateriza-se pelo facto de o ambiente de 
facilitação estar a recuperar terreno em relação ao ambiente de TIC. Aqui, a eSaúde pode evoluir 
à escala, já que existe normalmente uma base de políticas para o investimento que protege os 
cidadãos e a indústria de forma mais substancial. O ambiente de facilitação abrange aspetos que 
só podem ser abordados ao nível nacional, incluindo a adoção de normas e leis, a incorporação 
das TIC nos serviços de saúde e os investimentos e políticas para o desenvolvimento de recursos 
humanos capazes.

O mercado comercial de TIC está bem estabelecido, com fornecedores internacionais e locais de 
maior dimensão. O setor da saúde assume um papel de liderança no planeamento e na utilização 
da eSaúde para concretizar os objetivos para a saúde, indo para além dos aspetos básicos do 
estabelecimento de infraestruturas e serviços nucleares e até à incorporação plena da eSaúde em 
modelos normalizados de prestação de serviços. O setor das TIC para a saúde está ativo, com um 
mercado forte para os serviços, levando à concorrência e a novos modelos de negócio. Os serviços 
pagos são comuns e o reembolso pelos seguros está em crescimento. Existe uma ampla aceitação 
das TIC pelo público em geral, e os profissionais da saúde já estão familiarizados com alguns 
aspetos das TIC. Assim, o público está exposto a mais serviços eletrónicos e conta com a sua 
prestação.

À medida que a eSaúde é integrada, surgem novos negócios e oportunidades económicas com 
plataformas para a inovação e o desenvolvimento de novos serviços, incluindo os destinados a 
outros mercados. As obrigações internacionais de relato sobre saúde pública podem agora ser 
cumpridas com a aplicação em larga escala de sistemas e processos. Os sistemas de informação 
da saúde estão cada vez mais interligados, mas ainda enfrentam problemas devido a sistemas 
pré-existentes e a dificuldades na interligação de sistemas verticais desenvolvidos em momentos 
diferentes e com tecnologias diferentes. 

Os motores da eSaúde neste ambiente são o custo e a qualidade. Com frequência, os sistemas de 
saúde são sobrecarregados por custos e orientados para a qualidade e a segurança, pelo que, aqui, 
visa-se a eficiência dos sistemas e dos processos. Entre os exemplos de eSaúde incluem-se as redes 
de hospitais e de cuidados (incluindo os registos de saúde eletrónicos), a monitorização da saúde 
ao domicílio, as aplicações de gestão de doenças crónicas e os serviços online adaptados para 
autogestão de registos de saúde.

Um plano nacional para um país neste contexto deve centrar-se em assegurar o seguinte:

 f interoperabilidade e adoção das normas; 
 f prestação de incentivos à inovação e à integração da eSaúde nos serviços nucleares; 
 f identificação de fundos para implementação a médio e longo prazo;

 f resposta às expetativas dos cidadãos no que toca a serviços mais eficientes, eficazes e 
personalizados; 

 f utilização de dados e informações para planeamento da saúde pública, políticas de 
privacidade e segurança da informação;

 f realização de atividades de monitorização e avaliação para assegurar que a eSaúde funcione 
de acordo com as prioridades da saúde.
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Tabela 2. Contexto nacional para o desenvolvimento da eSaúde: resumo 
Contexto Caraterísticas

I. Experimentação e 
adoção inicial 

yy A eSaúde baseia-se em projetos, com iniciativas normalmente pequenas, em número reduzido e sem 
relação entre si
yy Os projetos são iniciativas-piloto de validação de conceito, em que as TIC são introduzidas num 
contexto limitado
yy Os projetos raramente são sustentáveis, devido à falta de infraestruturas, competências e integração
yy O mercado comercial de TIC é fragmentado, com pouco conhecimento local disponível
yy O financiamento e o apoio técnico provêm frequentemente de agências de assistência, doadores e 
intervenientes externos
yy Não é possível cumprir as obrigações internacionais de relato sobre saúde pública

II. Desenvolvimento e 
reforço

yy A eSaúde continua a basear-se em projetos, mas a uma escala mais vasta e com maior consciência do 
seu potencial
yy Os sistemas de eSaúde (por exemplo, sistemas de informação sobre saúde, sistemas de gestão 
das cadeias de abastecimento, sistemas de registos médicos eletrónicos) são implementados, mas 
permanecem verticais, fragmentados e inibidos de ampliação
yy Ocorre crescimento no mercado comercial de TIC, com um esforço significativo para atrair 
fornecedores internacionais de TIC. Surgem fornecedores locais e cresce o interesse do governo
yy Iniciativas como a governação eletrónica, a banca eletrónica e outros serviços comerciais de TIC 
começam a consolidar-se, mas o setor da saúde fica para trás
yy Existe muita atividade, aprendizagem pela prática e um nível significativo de risco nos projetos
yy As agências de assistência e os doadores continuam a ser financiadores ativos; há mais investimento 
do setor privado e do Estado no desenvolvimento e na adoção de tecnologias economicamente 
eficientes
yy Aumenta o número de parcerias público-privadas
yy A eSaúde é vista como parte de um esforço mais vasto para a expansão das TIC e do desenvolvimento 
económico
yy Os sucessos iniciais são promissores, mas não é possível a sua ampliação e o impacto sobre a saúde 
mantém-se limitado
yy As obrigações internacionais de relato sobre saúde pública podem, por vezes, ser cumpridas através 
de sistemas verticais
yy Entre os exemplos de eSaúde incluem-se as redes de telemedicina mais extensas, a adoção de 
sistemas de RME numa base limitada, os sistemas de rastreio de aprovisionamento e existências e os 
ensaios de mSaúde

III. Ampliação e 
integração

yy O investimento e a adoção aumentam com uma base de políticas mais abrangente
yy O mercado comercial de TIC está bem estabelecido, com fornecedores internacionais e locais de 
maior dimensão
yy O setor da saúde assume um papel de liderança no planeamento e na utilização da eSaúde para 
concretização dos objetivos da saúde
yy O setor das TIC para a saúde está ativo, com novos modelos de negócio e concorrência, generalização 
de serviços pagos e aumento dos reembolsos pelos seguros
yy Surgem novos negócios e oportunidades económicas; há novas plataformas para a inovação e os 
serviços, inclusive para outros mercados
yy As obrigações internacionais de relato sobre saúde pública podem ser cumpridas
yy Os sistemas de informação da saúde estão cada vez mais ligados, mas continuam a enfrentar 
problemas devido a sistemas pré-existentes
yy Entre os exemplos de eSaúde incluem-se as redes de hospitais e de cuidados, a monitorização da 
saúde ao domicílio, as aplicações de gestão de doenças crónicas e os serviços online adaptados para 
autogestão de registos de saúde

Implicações para uma visão nacional de eSaúde 
O contexto nacional, seja qual for o nível em que se reflita nos três exemplos acima, afeta o ponto de 
partida, os objetivos potenciais, as partes interessadas, a orientação e o enfoque de uma estratégia 
nacional de eSaúde. A compreensão desse contexto ajudará a modelar a visão do que pode ser 
alcançado, o foco das atividades e a magnitude do investimento necessário (Tabela 3). Por exemplo, os 
países que estão a iniciar a implementação da eSaúde poderão centrar-se num conjunto limitado de 
objetivos para uma área prioritária, como o melhoramento dos sistemas de informação da saúde e da 
infraestrutura de comunicações para interligação entre as unidades de saúde. Numa fase posterior, 
estes países podem concentrar-se na adoção de normas e no estabelecimento de processos partilhados 
para alargar a escala dos projetos de eSaúde com sucesso. Uma vez obtidos resultados concretos desses 
esforços, os países podem avançar para a maior expansão e integração dos serviços, melhorando 



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 1: Visão de eSaúde

Capítulo 1. Contexto nacional para a eSaúde » página 8

assim a coesão, a eficiência e a qualidade a uma escala mais vasta. Uma abordagem abrangente é de 
longo prazo e assegura a implementação dos elementos nucleares. Um plano focalizado engloba um 
conjunto limitado de desafios que são abordados ao longo de um período mais curto. Uma estratégia 
nacional de eSaúde acrescenta valor em todas estas fases.

Tabela 3. Contexto e foco da estratégia da eSaúde

Contexto Exemplos de 
enfoques

Exemplos de 
medidas

I. Experimentação e 
adoção inicial

Fortalecer as 
infraestruturas; 
estabelecer plataformas 
e serviços nucleares; 
envolver os investidores; 
argumentar a favor da 
eSaúde.

yy Consciencializar sobre a eSaúde; destacar os efeitos das iniciativas-piloto e 
dos projetos de validação de conceito bem-sucedidos
yy Argumentar a favor do investimento na eSaúde em áreas prioritárias
yy Estabelecer mecanismos iniciais para a administração, a coordenação e a 
cooperação nacionais na área da eSaúde
yy Estabelecer uma base para o investimento, formação dos recursos 
humanos e adoção da eSaúde em sistemas e serviços prioritários

II. Desenvolvimento e 
reforço

Fortalecer e interligar 
os sistemas nucleares; 
criar uma base para o 
investimento; garantir 
segurança jurídica; 
reforçar o ambiente de 
facilitação da eSaúde.

yy Estabelecer as normas para os dados e a interoperabilidade da eSaúde e 
os mecanismos de conformidade e certificação associados
yy Estabelecer o contexto de políticas para apoiar o investimento em TIC e a 
sua adoção pelos serviços de saúde
yy Abordar os requisitos e obstáculos legislativos (por exemplo, proteção de 
dados e privacidade)
yy Implementar alterações nos programas de ensino e formação para 
melhorar as capacidades e competências dos recursos humanos da 
eSaúde
yy Assegurar o financiamento a longo prazo para investimento em 
infraestruturas e serviços nacionais de eSaúde
yy Estabelecer processos de planeamento nacionais para a eSaúde que 
tenham uma mais ampla representação e participação das partes 
interessadas ao nível transetorial

III. Ampliação e 
integração

Centrar atenções na 
ampliação e integração 
dos serviços, na 
eficiência económica 
dos investimentos, nos 
incentivos à qualidade 
e a uma adoção mais 
ampla, e nas políticas em 
matéria de privacidade, 
proteção e inovação.

yy Assegurar a adoção mais ampla das normas por parte dos fornecedores de 
TIC para a saúde
yy Prosseguir com o desenvolvimento de normas sobre dados e 
interoperabilidade para suporte de tipos mais vastos e aprofundados de 
fluxos de informação da saúde
yy Criar incentivos à integração da eSaúde nos serviços de saúde nucleares
yy Facultar programas de ensino e consciencialização aos prestadores de 
cuidados de saúde e aos cidadãos
yy Dar resposta às expetativas dos cidadãos no que toca a serviços mais 
eficientes, eficazes e personalizados
yy Potenciar as fontes emergentes de informação sobre a saúde para apoiar o 
planeamento, a gestão e a monitorização da saúde pública
yy Realizar atividades de avaliação e monitorização para assegurar que a 
eSaúde funcione de acordo com as prioridades da saúde

Componentes da eSaúde 
O ambiente nacional de eSaúde é formado por componentes, ou blocos básicos (Figura 2), que serão 
introduzidos ou reforçados ao longo da estratégia de eSaúde.

Figura 2. Componentes da eSaúde
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Os componentes podem ser agrupados em relação ao ambiente de TIC e ao ambiente de facilitação 
(Tabela 4). 

Tabela 4. Papel dos componentes da eSaúde

Componente Papel Descrição

Liderança, 
administração 
e envolvimento 
multissetorial

Ambiente de facilitação yy Dirigir e coordenar a eSaúde ao nível nacional; assegurar o 
alinhamento com os objetivos da saúde e o apoio político; promover 
a consciencialização e envolver as partes interessadas
yy Utilizar mecanismos, conhecimento, coordenação e parcerias para 
desenvolver ou adotar componentes da eSaúde (por exemplo, 
normas)
yy Apoiar e capacitar as mudanças necessárias, a implementação das 
recomendações e a monitorização dos resultados para obtenção dos 
benefícios esperados

Estratégia e 
investimento

Ambiente de facilitação yy Assegurar uma estratégia reativa e planear o ambiente nacional de 
eSaúde; liderar o planeamento com o envolvimento dos principais 
setores e partes interessadas
yy Harmonizar o financiamento com as prioridades; identificar o 
financiamento de doadores, do Estado e do setor privado para o 
médio prazo

Legislação, políticas e 
conformidade

Ambiente de facilitação yy Adotar legislação e políticas nacionais nas áreas prioritárias; analisar 
as políticas setoriais em termos de alinhamento e abrangência; 
estabelecer revisões periódicas das políticas
yy Criar um ambiente legal e de aplicação da lei para estabelecer a 
confiança e a proteção dos consumidores e da indústria na prática e 
nos sistemas de eSaúde

Recursos humanos Ambiente de facilitação yy Disponibilizar o conhecimento e as competências de eSaúde através 
de experiência interna, de cooperação técnica ou do setor privado
yy Desenvolver redes nacionais, regionais e especializadas para 
implementação da eSaúde
yy Estabelecer programas de ensino e formação sobre eSaúde para 
reforço de capacidades dos trabalhadores da saúde

Normas e 
interoperabilidade

Ambiente de facilitação yy Introduzir normas que possibilitem a recolha e o intercâmbio 
consistentes e exatos de informação de saúde nos vários sistemas e 
serviços de saúde

Infraestruturas Ambiente de TIC yy Formar as bases para o intercâmbio de informação eletrónica 
através das fronteiras geográficas e do setor da saúde. Tal inclui a 
infraestrutura física (por exemplo, redes) e os serviços e aplicações 
nucleares subjacentes a um ambiente nacional de eSaúde

Serviços e aplicações Ambiente de TIC yy Facultar meios tangíveis para a ativação de serviços e sistemas; 
acesso, intercâmbio e gestão de informação e conteúdos. Entre 
os utilizadores incluem-se o público em geral, os pacientes, os 
prestadores de serviços, as seguradoras e outros. Os meios poderão 
ser fornecidos pelo Estado ou comercialmente
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Capítulo 2
Enquadramento para uma visão 
nacional de eSaúde

Uma visão nacional de eSaúde explica porque é necessária uma abordagem nacional à eSaúde, o 
que será alcançado com um plano nacional de eSaúde e o modo como o mesmo será feito (Figura 
3). A resposta a estas questões constitui a principal tarefa do desenvolvimento da estratégia.

Figura 3. Um enquadramento para uma visão nacional de eSaúde

2.1 Contexto estratégico
Uma visão nacional de eSaúde surge do contexto mais amplo da saúde e dos objetivos de 
desenvolvimento de um país, que explicam as razões pelas quais a eSaúde é necessária. Os 
governos que utilizam este Pacote de Ferramentas já têm uma base preliminar para empreender 
o processo de desenvolvimento da estratégia nacional. Este passo confirma aquelas razões e 
assegura que o contexto mais amplo seja levado em consideração.

O contexto estratégico inclui:

 f orientação atual e provável da saúde da população e de populações específicas

 f estrutura e situação do sistema de saúde

 f estratégia, objetivos e prioridades nacionais da saúde

 f prioridades nacionais do desenvolvimento (social e económico)
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•  Objetivos e desafios
•  Implicações para a eSaúde
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    para o sistema de saúde
•  Mudanças e impacto sobre
    as partes interessadas principais
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A elaboração dos objetivos e desafios da saúde ajuda a identificar áreas específicas nas quais 
o investimento em TIC pode acrescentar valor à área da saúde e ao contexto nacional de 
desenvolvimento (por exemplo, crescimento económico, inovação) e demonstra como a eSaúde 
apoiará também os objetivos do desenvolvimento ou do mercado. Em conjunto, estes aspetos 
constituem o contexto estratégico para a visão nacional de eSaúde.

2.2 Visão da eSaúde 
Passar do “contexto” para a “visão” implica fazer a ligação entre os motivos pelos quais é 
necessária uma abordagem nacional à eSaúde e o que a eSaúde alcançará. A visão estratégica 
descreve um sistema nacional de saúde que foi facilitado pela eSaúde. Esta demonstra como a 
eSaúde será utilizada para dar resposta aos objetivos e desafios prioritários do sistema de saúde 
através da concretização dos seus efeitos e responde à pergunta sobre o rumo que o país quer 
tomar no que toca à saúde e como a eSaúde o ajudará a fazê-lo.

A declaração de visão serve como mensagem de alto nível que os líderes do setor da saúde podem 
adotar e comunicar à sua população. Deve ser significativa e compreensível para os grupos de 
partes interessadas importantes, particularmente quanto ao que a visão significará para eles.

2.3 Componentes necessários
Os componentes necessários da eSaúde são os blocos básicos que devem ser implantados 
para atingir a visão. A comparação dos componentes necessários com o ambiente de eSaúde 
existente revela o que já está em uso e o que ainda está em falta. Tal possibilitará a formulação de 
recomendações que serão utilizadas como ponto de partida de um plano de ação nacional para a 
eSaúde, que é o enfoque da Parte 2.

2.4 Estrutura sugerida 
No Anexo C é apresentada uma estrutura sugerida para um documento nacional de visão de 
eSaúde, que pode ser modificada em função do público a que se destine.
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Capítulo 3
Visão nacional de eSaúde: panorâmica 
do método

O método do Pacote de Ferramentas baseia-se na experiência e nas lições de países que já 
desenvolveram uma estratégia nacional (Figura 4). Um efeito bem-sucedido requer uma liderança 
eficaz, um processo bem gerido e o envolvimento das partes interessadas. A visão é desenvolvida 
através de uma abordagem iterativa, que assegura a sua sustentação no contexto existente, mas 
sem excesso de constrangimentos.

Primeiro, é esboçada uma visão inicial “irrestrita”, baseada numa análise dos objetivos, desafios, 
tendências internacionais relevantes e boas práticas dos sistemas de saúde. Em seguida, a visão é 
aperfeiçoada com base numa análise do ambiente de eSaúde existente, incluindo as oportunidades 
e lacunas. São redigidas recomendações que refletem as prioridades e os recursos, em preparação 
para a Parte 2: o desenvolvimento de um plano de implementação. Este capítulo resume as etapas. 
Nos Capítulos 4 a 12, são apresentados pormenores, e no Anexo E, uma tabela de resumo.

Figure 4. Método para o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde

Identi�car os
componentes
necessários   

Aperfeiçoar a
visão e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o
contexto estratégico

3.1 Gestão do processo 
O processo de desenvolvimento da visão requer o estabelecimento de um plano para a condução 
do processo (recolha de informação, elaboração); mecanismos para aprovação e ratificação 
da visão; e a garantia de que a consulta e a comunicação com as partes interessadas serão 
bem geridas. Um efeito bem-sucedido requer liderança e apoio contínuos, mecanismos de 
administração apropriados e uma equipa nuclear com conhecimento técnico, capacidade analítica 
e competências de comunicação excelentes.

3.2 Envolvimento com as partes interessadas
A criação de uma visão nacional de eSaúde bem investigada e sustentada requer o trabalho com 
um leque de partes interessadas multissetorial, em consistência com o papel do Estado na eSaúde. 
Uma abordagem inclusiva desenvolve relações e educa as partes interessadas, ao mesmo tempo 
em que obtém perspetivas valiosas sobre o que a eSaúde deve proporcionar. Este envolvimento é 
efetuado ao longo do processo de desenvolvimento da visão, para assegurar que os interesses das 
partes interessadas sejam compreendidos, que estas se mantenham informadas sobre o progresso 
e que a visão tenha o seu apoio continuado. Esse apoio será determinante para o desenvolvimento 
e a implementação de um plano nacional de ação.
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3.3 Estabelecimento do contexto estratégico
O desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde começa pelo estabelecimento do contexto 
estratégico, que descreve os objetivos e os desafios do sistema de saúde que a eSaúde pode ajudar 
a abordar. O contexto estratégico é desenvolvido investigando a saúde da população, o sistema de 
saúde existente e os objetivos do desenvolvimento e da saúde em termos mais gerais. É também 
considerado o contexto não relacionado com a saúde, na medida em que os objetivos sociais e do 
desenvolvimento tenham implicações para a eSaúde.

3.4 Aprendizagem com base nas tendências e na 
experiência

O estudo das experiências de eSaúde de outros países (tanto dos sucessos como dos fracassos), 
bem como das tendências e das boas práticas, proporciona uma noção dos efeitos que podem 
ser alcançados e dos tipos de objetivos para os quais a eSaúde é relevante. Algumas práticas 
da eSaúde são suscitadas por grandes mudanças na tecnologia, outras por preocupações com 
o custo, a qualidade e o acesso, e outras ainda pelas necessidades e preferências dos cidadãos 
ou pelos incentivos do mercado. É vital investir tempo nessa investigação para se obter uma 
noção da importância dos riscos, desafios e tecnologias potenciais que devem ser considerados 
no planeamento. Uma vez que a formulação de uma estratégia requer um julgamento acerca 
do futuro, os planeadores devem também familiarizar-se com as novas TIC, os seus elementos 
comuns e a sua potencial utilização em contextos nacionais.

3.5 Esboço de uma visão inicial
É esboçada uma visão inicial para a eSaúde logo que o contexto estratégico tenha sido definido, 
e as tendências, experiência e boas práticas da eSaúde tenham sido analisadas. A visão inicial é 
“irrestrita”, ou seja, as limitações do ambiente de eSaúde existente não são tidas em consideração 
nesta fase. Esta abordagem possibilita que os governos compreendam o que um ambiente nacional 
de eSaúde ideal pode proporcionar no seu próprio contexto e evita o habitual enfoque exclusivo 
no ambiente existente. Também possibilita uma visão mais abrangente das oportunidades que 
poderão ser exploradas posteriormente. Por fim, pode indicar se uma abordagem incremental 
será suficiente para desenvolver o ambiente nacional de eSaúde, ou se poderá ser necessária uma 
mudança de maior escala.

3.6 Identificação dos componentes necessários 
Uma vez definida a visão inicial para o ambiente nacional de eSaúde, torna-se possível 
identificar os componentes (ou blocos básicos) da eSaúde necessários para formular a visão. Tais 
componentes incluem: liderança e administração, estratégia e investimento, recursos humanos, 
normas, legislação e políticas, e infraestruturas e serviços.

3.7 Recolha de informação sobre o ambiente de eSaúde
Esta fase centra-se na determinação dos componentes da eSaúde que já existem ou que serão 
implementados durante o período em consideração. Tal inclui a identificação dos componentes 
habituais da eSaúde (como os sistemas e fontes de informação de saúde existentes), bem como dos 
componentes utilizados por outras áreas dos setores público e privado, que possam ser reutilizados 
ou partilhados (como os componentes da governação eletrónica, os sistemas de informação do setor 
privado ou as bases de dados). Este tipo de informação será utilizado para aperfeiçoar a visão inicial 
de eSaúde e criar um melhor equilíbrio entre aspiração e pragmatismo.
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3.8 Avaliação das oportunidades e das lacunas
Esta fase combina o conhecimento dos componentes da eSaúde necessários e o ambiente de 
eSaúde existente no sentido de identificar oportunidades nos casos em que os componentes da 
eSaúde existentes ou planeados possam ser reutilizados ou partilhados, lacunas que terão de ser 
abordadas para elaborar a visão e outros potenciais riscos e obstáculos para a concretização de 
um ambiente nacional de eSaúde.

3.9 Aperfeiçoamento da visão e desenvolvimento de 
recomendações estratégicas 

A visão é aperfeiçoada com base nas oportunidades, nas lacunas, nos riscos e nos obstáculos, 
e é desenvolvido um conjunto de recomendações estratégicas. Estas constituem o principal 
contributo para a Parte 2 do Pacote de Ferramentas. Esta fase inclui também a aprovação da visão 
final da eSaúde e a sua comunicação subsequente à comunidade de partes interessadas em geral. 
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Capítulo 4
Gestão do processo

Este processo centra-se na gestão eficaz do desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde. 

Identi�car os
componentes
necessários   

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas 

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades e
lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o
contexto estratégico

Objetivo
A liderança e a administração eficazes do processo de desenvolvimento da visão melhoram 
a transparência e a credibilidade, facilitam a orientação e asseguram a implementação dos 
mecanismos de aprovação, ratificação e domínio da visão nacional de eSaúde. A gestão eficaz 
assegura que o processo seja empreendido de uma forma estruturada e atempada, com as devidas 
consultas às partes interessadas. 

Atividades
O processo requer que sejam estabelecidos ou assegurados:

 f a liderança e o apoio de alto nível no setor da saúde

 f uma estrutura e mecanismos de administração apropriados

 f uma equipa de projeto multidisciplinar com as competências e os conhecimentos necessários

 f um calendário acordado e recursos para concluir o trabalho.

Resultados
Um processo credível e bem gerido, a resultar numa visão nacional de eSaúde que suporta a 
agenda nacional da saúde e reflete as necessidades das partes interessadas no sistema de saúde.
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4.1 Liderança e apoio na área da saúde
Os processos nacionais de planeamento, particularmente as iniciativas de reforma ou 
transformação significativas, requerem liderança sustentada e empenho dos responsáveis 
superiores do governo e dos líderes do setor da saúde. O desenvolvimento de uma visão nacional 
de eSaúde origina, com frequência, um programa formal nacional para a eSaúde. O processo de 
desenvolvimento e implementação da estratégia beneficia de um líder ou uma equipa de liderança 
credíveis e respeitados, que defendam ativa e visivelmente o esforço. Tal emite uma mensagem 
clara de que a visão nacional de eSaúde é promovida pelo setor da saúde para benefício do setor 
da saúde. A equipa de liderança assegura os fundos e os recursos necessários para desenvolver a 
visão e auxilia na resolução dos principais problemas e desafios que podem surgir.

4.2 Estrutura e mecanismos de administração
A estrutura e as funções de administração devem ser definidas numa fase inicial do processo de 
desenvolvimento da visão para obter credibilidade, coordenar esforços e estabelecer os necessários 
grupos de peritos e de referência.

Um mecanismo de administração é uma comissão, um conselho, um grupo de ação ou um grupo 
especial que tem o mandato ou responsabilidade de executar uma ou mais das funções abaixo.

 f Supervisão e direção (ou seja, insumos, ampliação, revisão e aprovação de resultados)

 f Gestão de projetos (ou seja, monitorização do progresso, vertente financeira, gestão do risco)

 f Contributos (especializados) sobre assuntos específicos em domínios como:

• o sistema nacional de saúde e a prestação de serviços, incluindo os profissionais da saúde e 
respetivo orçamento

• a saúde da população

• a estratégia e a política nacional da saúde

• ambiente de TIC da saúde e de eSaúde existente

• outros setores, incluindo as infraestruturas nacionais, as telecomunicações, a formação e o 
reforço de capacidades dos recursos humanos, a área financeira, etc.

 f Envolvimento e consulta das partes interessadas

 f Gestão das comunicações.

Os mecanismos da estrutura, de relato ou de prestação de contas podem ser flexíveis, em função 
da estrutura organizacional ou ministerial e da gestão do processo pretendida. Consulte a Figura 5 
para um exemplo de uma estrutura de administração, e a Tabela 5 para uma descrição de funções.

Figura 5. Exemplo de modelo administrativo para o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde 

Comissão diretiva

  
Equipa estratégica

da eSaúde
  Grupos consultivos de

peritos e de referência
de partes interessadas 

Ambiente de partes
interessadas em geral  

Liderança do setor
da saúde
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Tabela 5. Exemplos de funções, responsabilidades e composição administrativas

Grupo Responsabilidades Composição

Liderança do 
setor da saúde

yy Administra, supervisiona e exerce o mandato em geral
yy Assegura o controlo dos gastos e os recursos
yy Age como defensor declarado e visível
yy Auxilia na resolução de questões, problemas, conflitos e 
outros desafios importantes

yy Decisores superiores do setor da saúde, 
como o ministro da saúde ou o conselho 
nacional da política e da estratégia de 
saúde.

Comissão 
diretiva

yy Age, individual e coletivamente, como defensor declarado e 
visível através de suas organizações representativas
yy Dirige e orienta a equipa nuclear
yy Aprova, ratifica e controla a visão nacional de eSaúde
yy Toma decisões em fases-chave do projeto
yy Auxilia na abordagem dos riscos, resolvendo questões e 
conflitos
yy Supervisiona o progresso geral e aprova as alterações de 
âmbito ou de abordagem

yy Pessoas que devem estar envolvidas 
na tomada de decisões relativamente 
ao desenvolvimento da visão nacional 
de eSaúde, à aceitação da visão e ao 
progresso das suas recomendações, 
incluindo representantes dos ministérios 
da saúde e das TIC.

Grupos 
consultivos 
de peritos e 
de referência 
das partes 
interessadas

yy Facultam orientação sobre o desenvolvimento dos efeitos e 
das recomendações e apoiam o desenvolvimento da visão 
nacional de eSaúde
yy Auxiliam na identificação de componentes da eSaúde 
existentes ou planeados, e na sua reutilização ou partilha
yy Proporcionam contributos para o desenvolvimento do 
modelo de administração da eSaúde
yy Proporcionam perspetivas sobre as implicações das 
orientações e recomendações estratégicas para os grupos 
de partes interessadas
yy Analisam e facultam comentários sobre constatações, 
conclusões e resultados preliminares

yy Académicos, líderes do pensamento e 
representantes do setor da saúde. Não 
envolvidos diretamente na tomada de 
decisões, mas com capacidade para 
exercerem um elevado grau de influência 
devido à sua reconhecida competência na 
área e/ou ao seu papel como conselheiros 
formais ou informais dos decisores 
fundamentais.
yy Um grupo consultivo de peritos é um 
pequeno grupo de peritos da indústria, do 
setor ou da questão em análise ao qual é 
pedido que dê o seu contributo e conselho 
técnico.
yy Tal grupo deve ser estabelecido no 
início do projeto, porque a identificação 
dos indivíduos e representantes das 
organizações-chave que participarão pode 
ser morosa.

Equipa de 
estratégia da 
eSaúde

yy Planeamento e gestão do processo de desenvolvimento da 
visão
yy Recolha de informação, análise e elaboração da visão 
nacional de eSaúde
yy Investigação e consulta das partes interessadas

yy Pessoas com competências e experiência 
na gestão e implementação de estratégias 
de grande escala no setor da saúde. 

Ambiente 
geral das 
partes 
interessadas

yy Proporcionar contributos para o desenvolvimento da visão 
nacional de eSaúde
yy Fornecer comentários sobre os resultados que foram 
divulgados ou publicados

yy Pessoas ou organizações que sofrem 
o impacto da eSaúde e dos efeitos do 
processo ou têm um interesse particular 
nos mesmos.

A complexidade do sistema de saúde do país e o ambiente de partes interessadas associadas 
determinarão o número de pessoas necessárias em cada grupo. Este é particularmente o caso da 
equipa de estratégia da eSaúde, já que o esforço associado à coordenação, à gestão e à consulta está 
diretamente relacionado à complexidade e à dimensão do ambiente de partes interessadas.

4.3 Equipa nuclear de estratégia
Este Pacote de Ferramentas assume uma abordagem ao desenvolvimento de uma visão nacional 
de eSaúde baseada nos projetos, o que é uma tarefa complexa que requer conhecimento e 
experiência em diversas disciplinas. Nem todos os países terão a experiência necessária no setor 
da saúde para executar o processo. A equipa nuclear de estratégia deve ter experiência de sistemas 
de saúde e saúde pública como ponto de partida e pode basear-se noutros órgãos do governo e no 
setor privado conforme necessário.
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A equipa nuclear de projeto deve incluir ou ter acesso aos conhecimentos, competências e 
experiência seguintes:

 f compreensão das necessidades e dos desafios do setor nacional da saúde;

 f capacidade para investigar, analisar e extrair lições de programas e projetos internacionais;

 f análise estratégica, competências de planeamento e experiência ao nível nacional;

 f ampla experiência de trabalho com partes interessadas e comunicação com populações mais 
vastas;

 f amplo conhecimento de TIC, eSaúde, os seus componentes e a sua aplicação ao setor;

 f devem também fazer parte da equipa representantes de alto nível do setor da saúde, do 
ministério ou do governo.

4.4 Calendário e marcos de referência
O calendário para o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde pode variar 
significativamente, em função de fatores como a dimensão e a estrutura do sistema de saúde, 
o nível de envolvimento e de apoio procurado, o âmbito da estratégia e os recursos disponíveis 
para o processo. O desenvolvimento de um plano de projeto realista e a sua atualização periódica 
são importantes para gerir o processo com sucesso. O desenvolvimento ponderado desse plano 
possibilita que a equipa de projeto compreenda as expetativas da comissão diretiva e dos decisores 
e que os mantenha informados sobre o progresso do projeto. Também ajuda a criar uma visão 
comum a toda a equipa, possibilita a coerência entre as várias vertentes do projeto e ajuda a prever 
as atividades de longa duração. O planeamento da coordenação e da comunicação internas (da 
equipa), da documentação do projeto e da gestão deve ser efetuado numa fase inicial.

A figura abaixo mostra dois exemplos da duração e da calendarização das etapas a concluir 
(Figura 6), variando entre 12 e 19 semanas.
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Figura 6. Dois exemplos de calendarização para o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde
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Capítulo 5
Envolvimento com as partes 
interessadas

Este processo centra-se na asseguração de uma colaboração eficaz com as partes interessadas 
durante o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde.

Identi�car os
componentes
necessários    

Aperfeiçoar a
visão e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o
contexto estratégico

Objetivo
A criação de uma visão nacional de eSaúde bem investigada e sustentada requer o trabalho com 
um leque de partes interessadas multissetorial, em consistência com o papel do Estado na eSaúde. 
É provável que haja diversos grupos de partes interessadas que atribuam importância a uma visão 
nacional de eSaúde e estejam empenhados em dar o seu contributo e seguir o respetivo progresso. 
É vital a gestão cuidadosa dos mesmos para assegurar que a visão receba os contributos, a 
aceitação e o apoio necessários. Uma abordagem inclusiva desenvolve relações e educa as partes 
interessadas, ao mesmo tempo em que obtém perspetivas valiosas sobre o que a eSaúde deve 
proporcionar. Este envolvimento é efetuado ao longo do processo, para assegurar que os interesses 
das partes interessadas sejam compreendidos, que estas se mantenham informadas sobre o 
progresso e que a visão conte com o seu apoio continuado.

Atividades
Tendo em conta o leque de partes interessadas que poderá ser necessário envolver, o trabalho com 
as mesmas pode tornar-se uma tarefa complexa. A gestão dessa complexidade requer:

 f a clarificação do papel do governo no desenvolvimento nacional da eSaúde;

 f a identificação dos grupos de partes interessadas que poderá ser necessário envolver;

 f o desenvolvimento de uma abordagem pragmática à gestão desses grupos, tendo em conta a 
influência, o conhecimento e a experiência; e

 f a definição dos momentos em que ocorrerão as consultas, assegurando que os mesmos sejam 
comunicados às partes interessadas e executados conforme planeado.

Resultados
Uma visão nacional de eSaúde informada, que é relevante para as partes interessadas e apoiada 
pelas mesmas.
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5.1 O papel do governo 
Os processos de desenvolvimento da estratégia variam consideravelmente em função do contexto 
nacional e do papel do governo. Algumas estratégias são orientadas com precisão, outras 
surgem de uma forma mais colaborativa. Esta etapa esclarece o papel do governo e os principais 
parceiros no desenvolvimento da eSaúde. O papel do governo tem uma relação direta com o 
modo como a visão da eSaúde é desenvolvida e a natureza e o nível de envolvimento das partes 
interessadas (consulte o Anexo F – Continuidade administrativa). As implicações para a estratégia 
e o planeamento são descritas abaixo (Tabela 6). A clarificação do papel do governo também 
facilitará, numa fase posterior, a compreensão do espetro de intervenções, medidas ou alavancas 
políticas disponíveis para apoiar a eSaúde.

Tabela 6. Papel do governo e implicações para a estratégia e o planeamento

Mercado Descrição Implicações para o planeamento

Plenamente 
regulado

O governo promove o desenvolvimento e a 
adoção da eSaúde a partir de um mandato 
centralizado. A eSaúde é geralmente 
implementada através de programas e 
projetos nacionais ou estaduais de grande 
escala.

yy O governo é responsável pelo desenvolvimento da 
visão nacional de eSaúde.
yy São efetuadas consultas limitadas às partes 
interessadas sobre o ambiente de eSaúde existente 
e facultados comentários acerca da visão nacional; 
o conteúdo do plano é conduzido, sobretudo, pelo 
governo.

Mercado guiado O governo executa a coordenação central da 
eSaúde nas áreas com significância nacional. 
Existe maior flexibilidade, bem como controlo 
e regulamentação centrais reduzidos, 
nas áreas em que o setor da saúde e o 
mercado estão mais bem posicionados para 
desempenhar um papel no desenvolvimento 
do ambiente de eSaúde.

yy O governo é responsável pela liderança e gestão do 
desenvolvimento da visão nacional de eSaúde.
yy O governo trabalha com as partes interessadas para 
desenvolver o contexto estratégico, a visão e as 
recomendações de apoio. As partes interessadas 
podem proporcionar experiência de assuntos 
específicos sobre o ambiente de eSaúde existente e 
futuro.
yy O conteúdo do plano é conduzido pelo governo e por 
partes interessadas multissetoriais importantes.

Mercado livre O governo não assume a autoridade 
ou administração centralizada sobre o 
desenvolvimento do ambiente nacional de 
eSaúde. Existe uma forte dependência de 
entidades externas (como os clientes, os 
prestadores de cuidados e os fornecedores) 
para a cooperação e a colaboração mútuas 
com vista ao desenvolvimento do ambiente 
nacional de eSaúde.

yy O governo facilita o processo pelo qual as partes 
interessadas são congregadas para o desenvolvimento 
da visão nacional de eSaúde.
yy O governo não faculta contributos ou conteúdos 
significativos, mas pode desempenhar um papel 
de facilitação e aconselhamento para auxiliar no 
desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde, 
que as diversas partes interessadas ratificarão. 

5.2 Identificação e compreensão das partes interessadas
As partes interessadas do setor da saúde ou alheias ao mesmo devem ser identificadas e os seus 
interesses, expetativas e valores devem ser explorados. O investimento de tempo na compreensão 
das suas perspetivas permitirá que surja um retrato mais abrangente do contexto técnico, político 
e social e da aceitabilidade das potenciais direções estratégicas. Também ajudará a formar a 
argumentação em defesa da eSaúde no que toca aos benefícios que poderão advir para cada 
grupo de partes interessadas e ao modo como o mesmo deverá ser envolvido no planeamento e na 
implementação da própria visão.

As partes interessadas do setor da saúde incluem:

 f associações de profissionais da saúde

 f hospitais e associações de serviços de saúde

 f académicos, instituições de investigação e grupos de reflexão

 f entidades seguradoras de saúde e invalidez
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 f associações e grupos de defesa dos doentes

 f público em geral

 f autoridades nacionais, estaduais e locais de saúde pública e cuidados de saúde

 f prestadores de cuidados privados, incluindo organizações de saúde privadas, associações 
não governamentais e associações beneficentes

 f fornecedores de TIC para a saúde (empresas locais, nacionais e internacionais)

 f meios de comunicaçáo – nacional e local, generalista e especializada (por exemplo, em 
cuidados de saúde).

As partes interessadas externas ao setor da saúde também desempenham um papel importante 
no desenvolvimento e na implementação da visão (por exemplo, por experiência ou serviços), ou 
podem ser beneficiárias diretas (por exemplo, através de novas oportunidades de negócio). Entre 
os exemplos incluem-se:

 f serviços civis nacionais, registos vitais e gabinetes de estatística

 f ministérios das telecomunicações/TIC

 f infraestruturas e prestadores de serviços de TIC do setor privado

 f serviços comunitários, de assistência social e de ensino

 f autoridades da defesa e da proteção civil

 f instituições e ministérios da ciência, da indústria e da inovação

 f autoridades do tesouro e das finanças

 f organizações internacionais e doadores, como a Comissão Europeia, o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional e as agências especializadas das Nações Unidas.

Estas partes interessadas devem ser analisadas para informar o processo de envolvimento e o 
plano de comunicação.

 f Quais são as principais preocupações, os interesses, o mandato, a experiência e as opiniões 
de cada grupo de partes interessadas?

 f Qual é o grau de apoio e influência de cada grupo?

 f Que experiência e/ou recursos poderão estar disponíveis para o desenvolvimento da 
estratégia atual, bem como para a implementação do plano de ação?

 f Qual deve ser o papel de cada uma e como deve ser o seu envolvimento (Figura 7)?

 f Há partes interessadas que não estejam “organizadas” mas cujos interesses devam ser 
considerados?

O entendimento das diversas partes interessadas torna possível determinar o nível, o enfoque, a 
frequência e o meio de envolvimento a utilizar. Os seus interesses, nível de influência e contributo 
potencial devem ser bem compreendidos antes do início da comunicação. A investigação sobre os 
interesses e capacidades das partes interessadas não só é útil para o processo de desenvolvimento 
da estratégia, como também será necessária para a Parte 2, sobre o planeamento da 
implementação.

A equipa de estratégia terá de decidir como priorizar os seus esforços e como se envolver com 
maior eficácia, particularmente com as partes interessadas mais afetadas pela estratégia ou mais 
capazes de a influenciarem, bem como à sua implementação. O serviço aos verdadeiros clientes 
da estratégia é vital para conseguir a aceitação da visão.
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5.3 Clarificação dos papéis das partes interessadas
As partes interessadas podem ser caraterizadas pelo papel, pelo contributo, pelo nível de 
influência e pelo interesse que cada uma provavelmente terá no desenvolvimento de uma visão 
nacional de eSaúde. O entendimento destes aspetos possibilitará o envolvimento estratégico de 
grupos-chave nos momentos certos do processo (Figura 7, Tabela 7).

Figura 7. Quatro papéis habituais das partes interessadas no desenvolvimento de uma visão nacional de 
eSaúde

Públic
o e partes interessadas em geral

Pa
rte

s interessadas envolvidas

 DecisoresIn
�u

enciadores principais

 In�uenciadores principais: 
Consultores, académicos e 

executivos superiores de 
organizações da saúde, do 

�nanciamento e do 
investimento

Decisores:
Comissão diretiva nacional

da eSaúde

Público e partes 
interessadas em geral: 
Cidadãos, prestadores de 
cuidados, famílias, grupos 
comunitários, empregadores

Partes interessadas 
envolvidas:
Grupos de defesa, executivos 
da saúde, seguradoras, 
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Tabela 7. Papéis das partes interessadas numa visão nacional

Papel Descrição Exemplos

Decisores Definem a visão geral e a direção estratégica, 
orientando a visão e o processo de planeamento. 
São responsáveis pela aprovação, a ratificação 
e o domínio da visão nacional de eSaúde e pela 
execução das recomendações estratégicas.

yy Comissão diretiva nacional para a eSaúde
yy Outros conselhos ou comissões do governo 
dos quais a comissão diretiva dependa 
hierarquicamente (por exemplo, a comissão 
diretiva pode ser um subconjunto de um conselho 
de saúde e/ou TIC ampliado)

Influenciadores 
principais

Não estão diretamente envolvidos na tomada de 
decisões mas são altamente influentes nas decisões 
relacionadas à visão nacional de eSaúde. Tal deve-se 
à sua reconhecida eminência e experiência na área e 
ao seu papel como conselheiros formais ou informais 
dos principais decisores.

yy Executivos superiores das principais organizações 
de saúde
yy Executivos superiores de organizações de 
financiamento e investimento
yy Académicos e peritos eminentes
yy Outros conselheiros de membros da comissão 
diretiva e outros conselhos e comissões do 
governo relevantes

Partes 
interessadas 
envolvidas

Não estão envolvidas na tomada de decisões, nem 
têm influência sobre a mesma, mas são uma fonte de 
experiência sobre os assuntos específicos. Têm um 
profundo interesse pela visão nacional de eSaúde 
devido ao impacto que esta terá sobre elas e/ou 
sobre a sua organização.

yy Membros de grupos de defesa (por exemplo, 
privacidade, público, fornecedores, indústria, 
sindicatos, etc.)
yy Associações e grupos de defesa dos doentes
yy Executivos de órgãos de saúde (por exemplo, 
ONGs, hospitais, etc.)
yy Comissões e programas de saúde

Outras partes 
interessadas e 
público em geral

Poderá haver segmentos do público em geral que 
estejam cientes dos desenvolvimentos na eSaúde e 
interessados nos seus potenciais impactos.

Poderá também haver um requerimento para pedir 
ao público em geral que dê o seu contributo ou 
aprovação aos componentes da visão nacional de 
eSaúde.

yy Cidadãos
yy Prestadores de cuidados
yy Famílias
yy Grupos comunitários
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5.4 Determinação da abordagem ao envolvimento das 
partes interessadas

Cada grupo de partes interessadas requer uma abordagem distinta ao envolvimento e às 
consultas, tendo em conta o seu papel (Tabela 8). Logo que a mesma seja determinada, também 
pode ser utilizada para planear os casos em que serão consultadas as partes interessadas durante 
o desenvolvimento da visão. 

O envolvimento das partes interessadas deve ser ligado a um plano de comunicações que defina 
o que a equipa de projeto comunicará acerca do projeto e como o fará, inclusive aos meios de 
comunicação. Os meios de comunicação de massas poderão ser o único meio pelo qual o público 
em geral será informado e influenciado acerca do tema, pelo que são particularmente importantes 
se for pretendida uma grande visibilidade pública. Os meios de comunicação social nacionais 
ou especializados na saúde poderão exprimir interesse nesta fase. As comunicações com outros 
grupos fundamentais serão definidas de acordo com o seu nível de interesse, experiência e apoio. 
Os canais de comunicação e o modo como os conteúdos são enquadrados devem refletir os 
objetivos do trabalho com o grupo de partes interessadas em particular e serão associados a uma 
etapa posterior deste processo, quando forem descritos os benefícios para as partes interessadas.

Tabela 8. Exemplo de abordagem ao envolvimento das partes interessadas

Papel Abordagem ao envolvimento

Decisores Contacto frequente e formal para procurar contributos e orientação, apresentar material para revisão 
final e procurar aceitação e ratificação das recomendações.

Influenciadores 
principais

Contacto frequente e mais informal para procurar contributos e orientação, bem como auxílio para a 
elaboração de orientações e recomendações fundamentais.

Partes interessadas 
envolvidas

Consultas iniciais seguidas de comunicações estruturadas do interior para o exterior, em intervalos 
apropriados, para aconselhamento sobre o processo e os efeitos.

Outras partes 
interessadas e público 
em geral

Pode ser gerida através dos meios de comunicação de massas ou de questionários online e técnicas 
de sondagem. Estes possibilitam a publicação de material, como um resumo da visão da eSaúde, e 
procuram contributos do público em geral através de um questionário, inquérito ou sondagem.

Em geral, não são necessárias consultas pessoais com o público em geral durante o desenvolvimento 
da visão nacional de eSaúde e do plano de ação, embora possam ser utilizados fóruns de consulta 
pública se necessário.

5.5 Definição dos casos em que ocorrerão consultas
A equipa de projeto deve desenvolver um plano de consultas às partes interessadas que descreva 
em pormenor como, quando e para que fins as partes interessadas devem ser envolvidas. Na 
Tabela 9 é fornecido um exemplo de alto nível.
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O plano final deve levar em conta a disponibilidade das partes interessadas e, em particular, 
procurar reduzir o número de consultas, entrevistas e discussões que têm de ser efetuadas com 
uma mesma parte interessada. Tal poderá ser conseguido através de várias rondas, alternando as 
partes interessadas envolvidas em cada ronda (Tabela 10). 

Tabela 10. Exemplo de abordagem às consultas das partes interessadas 

Ronda Enfoque do envolvimento e das consultas Mecanismo proposto

Um As consultas preliminares explorariam questões como:

yy Quais são os desafi os prioritários no âmbito do setor da saúde que a 
eSaúde poderá ser capaz de resolver?
yy Porque devemos considerar o investimento na eSaúde?
yy Qual é a nossa visão para a eSaúde nos próximos 5 a 10 anos?
yy Quais devem ser as prioridades da eSaúde nacional?
yy Quais são os riscos e obstáculos da implementação da eSaúde no 
nosso país?
yy Quais as iniciativas existentes, atuais ou planeadas de que temos 
conhecimento e que podem constituir uma base para uma visão 
nacional de eSaúde ou ser dimensionadas à escala nacional no sentido 
da visão?
yy De que outros países podemos extrair lições e por quê?

yy Entrevistas individuais ou em 
pequenos grupos

Dois yy Seria efetuado um conjunto mais amplo de consultas para:

 - validar e aperfeiçoar os esboços iniciais do contexto estratégico 
para a eSaúde e da visão nacional de eSaúde inicial

 - identifi car desafi os e benefícios adicionais do setor da saúde 
relevantes para a eSaúde

 - explorar os componentes da eSaúde que seriam necessários para 
implementar a visão nacional de eSaúde inicial.

yy Fóruns e workshops grupais, 
quando praticável, para facilitar a 
participação de um grupo maior de 
partes interessadas
yy Entrevistas individuais ou em 
pequenos grupos, conforme 
necessário, quando os fóruns 
grupais forem inapropriados ou 
impraticáveis

Três yy Seria efetuado um conjunto de consultas direcionadas e focalizadas 
para:

 - recolher informação a respeito do presente ambiente de eSaúde 
do país

 - identifi car oportunidades para reutilização ou partilha de 
componentes da eSaúde existentes ou planeados

 - explorar e avaliar opções de modelos para a liderança e a 
administração da eSaúde

 - discutir conclusões e recomendações com decisores individuais e 
partes interessadas quando necessário.

yy Agendado conforme necessário
yy Entrevistas individuais e fóruns 
de pequenos grupos conforme 
apropriado; videoconferências 
e teleconferências conforme 
necessário
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     Capítulo 6
Estabelecimento do contexto estratégico

Esta fase centra-se no estabelecimento do contexto estratégico para uma visão nacional de eSaúde.

 

Identi�car os
componentes
necessários    

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o
contexto estratégico

Objetivo
O desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde começa pelo estabelecimento do contexto 
estratégico, que descreve os objetivos e os desafios prioritários do sistema de saúde que a eSaúde 
pode ajudar a abordar. O contexto estratégico é desenvolvido pela investigação da saúde da 
população, do sistema de saúde, dos objetivos, prioridades e estratégia nacionais para a saúde, e 
dos objetivos de desenvolvimento social e económico.

Atividades
 f Investigar a saúde e a demografia da população.

 f Descrever o sistema de saúde.

 f Analisar a estratégia, os objetivos e as prioridades nacionais da saúde.

 f Identificar os objetivos de desenvolvimento económico e social relevantes para a eSaúde.

 f Identificar o trabalho já realizado sobre estratégias para a eSaúde, TIC ou sistemas de 
informação da Saúde.

 f Identificar os objetivos e desafios estratégicos mais diretamente afetados pela visão da 
eSaúde.

 f Descrever o modo como o ambiente nacional de eSaúde pode suportar esses objetivos e 
desafios.

Resultados
 f Os objetivos e desafios estratégicos da implementação de efeitos melhorados no setor da 
saúde, juntamente com uma noção das correspondentes prioridades estratégicas para o 
mesmo.

 f O papel potencial da eSaúde na abordagem desses objetivos e desafios.
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6.1 Investigação da saúde e da demografia da população

Objetivo
Este passo centra-se na formação de uma noção geral da saúde da população e no modo como se 
prevê que mude nos próximos 10 a 20 anos (Tabela 11).

Tabela 11. Saúde e demografia da população

Dimensão Exemplos de perguntas

Dimensões e 
demografia

yy Qual é o número e a distribuição etária da população atual?
yy Quais são os principais segmentos demográficos geográficos, sociais, económicos e outros (por 
exemplo, população abaixo do limiar de pobreza, grupos etários, alfabetização e outros indicadores 
relevantes)?
yy Como se prevê que mudem esses vários segmentos?

Efeitos atuais na área 
da saúde

yy Quais são os efeitos atuais na área da saúde, como, por exemplo:

 - Esperança média de vida

 - Taxas e causas de mortalidade

 - Principais doenças e fatores de risco, particularmente os que afetam as populações mais pobres

 - Outras medidas sanitárias nacionais e internacionais importantes?

Implicações 
das tendências 
demográficas

yy Que alterações demográficas se prevê que ocorram?
yy Que desafios essas alterações criarão para o sistema de saúde?

Implicações das 
tendências dos efeitos 
em matéria de saúde

yy Que alterações nos efeitos sobre a saúde da população se prevê que ocorram?
yy Que fatores sanitários e não sanitários se prevê que sejam responsáveis por tais alterações?
yy Que desafios essas alterações criarão para o sistema de saúde?

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma noção sobre:

 f a saúde e a demografia atuais da população e alterações previstas

 f as implicações de tais alterações para o sistema de saúde

 f os desafios específicos para determinados segmentos da população (grupos etários, grupos 
socioeconómicos, etc.).

Abordagem
Investigação e análise internas, apoiadas por entrevistas a partes interessadas.

Investigação e análise internas
A equipa de projeto deve utilizar os dados e recursos informativos disponíveis para minimizar o 
tempo despendido nesta etapa. Devem ser solicitados dados ao organismo nacional para a área 
da saúde e às entidades responsáveis pela recolha e publicação de dados. Outras fontes incluem 
organizações internacionais, como a OMS, que recolhem e publicam dados e relatórios nacionais. 
Uma pesquisa na literatura especializada pode identificar recursos informativos adicionais.

Entrevistas com partes interessadas
Nos casos em que a investigação interna não consiga localizar a informação necessária, devem 
ser realizadas entrevistas com os ministérios, departamentos e agências da área da saúde 
responsáveis pela monitorização e pelo relato sobre a saúde da população. Também poderão 
ser úteis entrevistas com ministérios, departamentos e agências responsáveis pelo planeamento 
sanitário, para obtenção de perspetivas sobre os fatores sanitários e não sanitários com influência 
sobre os efeitos na saúde da população.
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6.2 Descrição do sistema de saúde

Objetivo
Esta etapa centra-se na compreensão do sistema nacional de saúde, incluindo os desafios em 
termos de acesso, custo e qualidade dos serviços e a sua gestão global (Tabela 12). 

Tabela 12. Exemplos de dimensões dos sistemas de saúde a explorar

Dimensão Exemplos de perguntas

Serviços yy Que tipos de serviços de saúde1 estão disponíveis para os cidadãos?
yy Quais os serviços de cuidados de saúde que não podem ser prestados à população e quais os desafios ou 
obstáculos responsáveis por isso?

Estrutura e 
papéis

yy Que entidades2 planeiam, gerem e prestam serviços de saúde aos níveis nacional, estadual, regional e 
local?
yy Quais são as responsabilidades de tais entidades e como elas se relacionam entre si?
yy Que desafios ou lacunas existem na atual estrutura do sistema de saúde?

Recursos 
humanos 

yy Qual é o número, a formação e a distribuição dos recursos humanos da área da saúde?
yy Onde existem, ou se prevê que venham a existir, desequilíbrios nos recursos humanos? 
yy Que impacto terão tais desequilíbrios sobre o sistema de saúde, os serviços e os efeitos na área da saúde?

Financiamento yy Qual é a atual despesa do sistema nacional de saúde?3

yy Que modelo é utilizado para financiar o sistema nacional de saúde?4

yy Quais as mudanças prováveis nos modelos da despesa e do financiamento dos cuidados de saúde?
yy Quais são os ciclos de financiamento e orçamentação do sistema de saúde e quais as entidades 
envolvidas?5

Administração, 
políticas e 
regulação

yy Que mecanismos de administração e políticas existem aos níveis nacional, estadual, regional e local? 
yy Quais são as relações e interações entre esses mecanismos?
yy Como são efetuadas a regulação e a monitorização do desempenho do sistema de saúde?

Eficácia e 
eficiência

yy Que desafios afetam a qualidade e a segurança dos serviços de saúde?
yy Que desafios afetam o esforço, o tempo e o custo associados à prestação dos serviços de saúde?

Acessibilidade yy Que desafios afetam a capacidade de determinados segmentos populacionais para acessar aos serviços de 
saúde?

Notas:
1 Entre os exemplos de serviços de cuidados de saúde incluem-se os cuidados primários, os profissionais de saúde 

conexos, os serviços de especialistas, a farmácia, a saúde comunitária, os serviços de diagnóstico e laboratório, os 
cuidados intensivos e os serviços de saúde para idosos.

2 Os exemplos podem incluir os departamentos, agências, organizações e prestadores de serviços de saúde pública, as 
organizações, redes e prestadores de cuidados de saúde privados e as organizações não governamentais (ONG).

3 Os países podem não ter esta informação disponível. Tal não deve ser visto como um obstáculo à criação de uma 
visão nacional de eSaúde. Mas pode aumentar a complexidade da elaboração da fundamentação económica para o 
investimento na eSaúde.

4 Os modelos de financiamento podem incluir a tributação, os seguros de saúde sociais, os seguros de saúde privados, os 
pagamentos diretos e o financiamento por doadores.

5 Tal inclui a consideração de processos de planeamento e financiamento para os doadores principais.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um resumo de:

 f o sistema nacional de saúde

 f os desafios do sistema de saúde e quaisquer prioridades comunicadas em relação aos mesmos

 f os potenciais desafios ao desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde.
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Abordagem 
Investigação e análise internas, apoiadas por entrevistas a partes interessadas do setor da saúde.

Investigação e análise internas
Esta etapa deve centrar-se na obtenção de informação sobre o sistema nacional de saúde. 
Tal informação deve estar disponível para os organismos e agências de saúde nacionais, 
estaduais, regionais e locais, bem como através de investigação baseada na Internet. As agências 
internacionais, como a OMS, também publicam relatórios sobre os sistemas de saúde nacionais.

Entrevistas com partes interessadas
As partes interessadas do setor da saúde devem ser consultadas como parte do desenvolvimento 
de um entendimento do sistema de saúde e dos desafios a ele associados. Devem ser procuradas, 
em paralelo, perspetivas generalistas e especializadas. As consultas asseguram que seja recolhida 
a informação necessária e proporcionam às partes interessadas a oportunidade de darem as suas 
opiniões sobre o papel e o contributo potenciais da eSaúde.

6.3 Análise da estratégia, dos objetivos e das prioridades 
da saúde

Objetivo
Esta etapa centra-se na identificação das estratégias, dos objetivos e das prioridades que possam 
existir na área da saúde (Tabela 13), bem como na sua agregação num grupo comum a partir do 
qual possa ser desenvolvida uma visão nacional de eSaúde.

Tabela 13. Exemplos de estratégias, metas e prioridades da saúde

Dimensão Exemplos de perguntas

Desafios yy Quais são os atuais desafios do sistema de saúde e do setor da saúde em geral? Áreas a considerar:

 - saúde da população

 - equidade e acessibilidade dos cuidados

 - oferta e distribuição de recursos humanos na área da saúde

 - estrutura e organização do sistema de saúde

 - eficácia e eficiência da prestação de cuidados de saúde

 - emergência de regimes de tratamento médico avançados

 - financiamento, seguros e custos dos cuidados.

Prioridades yy Quais são as prioridades assumidas pelo governo na abordagem a estes desafios?

Estratégia yy Qual é a estratégia nacional para a saúde?
yy Há quanto tempo foi desenvolvida a estratégia e qual é a sua calendarização?

Objetivos e 
metas

yy Quais os objetivos e metas identificados como parte da estratégia nacional para a saúde?
yy Que compromissos foram assumidos com vista à concretização dos objetivos internacionais para a saúde?1

yy Que outros programas, parcerias ou obrigações internacionais estão em vigor?2

Calendário yy Qual o calendário para a implementação da estratégia, dos objetivos e das prioridades da saúde?

Iniciativas yy Que melhoramentos, transformações ou reformas de grande relevo estão em curso ou planeados para o 
sistema de saúde? 

Financiamento yy Quais as implicações para o financiamento futuro do sistema de saúde do país?

Notas:
1 Tal como os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que os Estados-membros da ONU se comprometeram a 

alcançar até 2015.
2 Tal como o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e a Parceria para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil (PSMNI).
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Resultados recomendados
O resultado desta etapa deve ser um conjunto de temas, objetivos e prioridades estratégicos 
apoiados pelos líderes e decisores relevantes do setor da saúde. 

Abordagem 
Os países poderão não ter uma boa articulação da estratégia, do conjunto de objetivos ou das 
prioridades para a área da saúde. Com frequência, coexistem diversas versões desses elementos 
aos níveis nacional, estadual e regional. Esta etapa requer consultas às partes interessadas do setor 
da saúde para os identificar e aperfeiçoar num conjunto concertado que possa ser utilizado como 
base para o desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde.

Investigação e análise internas 
Esta etapa deve centrar-se na análise da informação sobre a estratégia, os objetivos e as prioridades 
de um país para a área da saúde. A informação pode assumir a forma de uma estratégia de saúde, 
uma agenda de reforma ou um conjunto de políticas ou princípios futuros para os cuidados de saúde. 
As fontes dependerão da estrutura e da administração do sistema de saúde, mas serão provavelmente 
encontradas nos organismos e agências nacionais, estaduais, regionais e locais da área da saúde.

Entrevistas com partes interessadas
As entrevistas com partes interessadas deverão aperfeiçoar ou confirmar a investigação interna. 
Devem ser selecionadas as partes interessadas responsáveis pela estratégia, o planeamento e as 
políticas da saúde aos níveis nacional, estadual, regional e local, incluindo:

 f estratégias e planeadores da saúde dos setores público e privado

 f formuladores de políticas da área da saúde

 f políticos e ministros com responsabilidades na área da saúde.

Poderá ser necessário realizar workshops nos quais o debate deva explorar e solucionar as 
divergências de estratégias, objetivos e prioridades.

6.4 Identificação dos objetivos do desenvolvimento 
relevantes para a eSaúde

Objetivo
Este passo centra-se na determinação da existência de objetivos ou compromissos de desenvolvimento 
económico ou social importantes que devam ser considerados como parte do desenvolvimento de 
uma visão nacional de eSaúde. Embora sejam desenvolvidas sobretudo para proporcionar benefícios 
sanitários aos países, as estratégias da eSaúde podem também ser um mecanismo importante para 
facilitar a cooperação ao nível regional e promover o investimento em infraestruturas, investigação e 
desenvolvimento das TIC. Por exemplo, uma estratégia nacional de eSaúde pode estabelecer incentivos 
e facilitar o desenvolvimento de tecnologias para exportar, promover um novo mercado ou servir de 
motor para a inovação no setor das TIC aplicadas à saúde do país.

Resultados recomendados
Esta etapa deve identificar motores adicionais, em setores que não o da saúde, que sejam relevantes 
para a eSaúde e devam ser tidos em consideração no desenvolvimento de uma visão nacional de 
eSaúde.

Abordagem
Análise interna seguida de validação com partes interessadas de alto nível do setor. 
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Análise interna
Deve obter-se documentação regional, relatórios, anúncios ou acordos de cooperação da parte 
de parceiros do desenvolvimento noutros ministérios, organismos ou instituições. Tais acordos 
devem assumir a forma de políticas, compromissos de grande relevância como os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio e instrumentos (como diretivas e recomendações) utilizados por 
entidades como, por exemplo, a Comissão Europeia. Estes acordos poderão então ser analisados para 
se compreender como o desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde pode proporcionar 
oportunidades para harmonização ou aprofundamento dos respetivos objetivos e metas.

Aperfeiçoamento e validação com as partes interessadas
As entrevistas com partes interessadas dos ministérios da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento 
e outros relacionados pode ajudar a validar as conclusões, lançar luz sobre as prioridades e a 
calendarização, e esclarecer como podem estas informar o desenvolvimento da visão nacional de 
eSaúde.

6.5 Análise das estratégias existentes para a eSaúde, as TIC 
ou os sistemas de informação da saúde

Objetivo
Esta etapa analisa o trabalho efetuado até à data e a situação das estratégias relacionadas com a 
eSaúde. Estas podem situar-se nas áreas da eSaúde (declarações de visão, objetivos, documentos de 
políticas, mandatos ou compromissos do governo), dos sistemas de informação da saúde ou das TIC.

Abordagem
Análise interna seguida de validação com partes interessadas de alto nível do setor.

Análise interna
Análise de documentação dos ministérios da saúde e das TIC, incluindo uma análise das resoluções, 
dos mandatos, das declarações de políticas ou dos compromissos. Os relatórios anteriores ou outra 
documentação podem facultar perspetivas e lições valiosas para o esforço em curso.

Aperfeiçoamento e validação com as partes interessadas
Entrevistas com partes interessadas e grupos de peritos.

6.6 Seleção dos objetivos e desafios em que a eSaúde terá o 
maior impacto

Objetivo
Esta etapa centra-se na agregação do conhecimento adquirido nas etapas anteriores para identificar os 
objetivos e desafios estratégicos que podem ser mais bem apoiados pela eSaúde. Embora tais objetivos 
e desafios possam ser muitos, só alguns serão diretamente apoiados por um ambiente nacional de 
eSaúde. Esta etapa visa identificar aqueles em que a eSaúde pode ter o maior impacto, o que será 
utilizado como base para definir a visão nacional de eSaúde.

Os objetivos selecionados poderão ser transversais às áreas da saúde da população, do sistema de 
saúde, da estratégia de saúde e do desenvolvimento social e económico em geral, ou poderão ser 
objetivos e desafios importantes que ocorram em apenas uma destas áreas (Tabela 14).
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Tabela 14. Objetivos e desafios estratégicos: áreas comuns

Área Exemplos de perguntas

Saúde da população yy Quais são os objetivos estratégicos para melhorar os efeitos para a população na área da saúde?
yy Que desafios serão criados pela situação existente e pelas mudanças esperadas na saúde da 
população?

Equidade e acessibilidade yy Quais são os desafios com impacto na prestação de serviços de saúde equitativos e acessíveis a 
toda a população?

Oferta e distribuição de 
recursos humanos na área 
da saúde

yy Quais são os desafios enfrentados pela oferta de recursos humanos do país na área da saúde e 
pela sua capacidade de apoiar a prestação de cuidados de saúde eficazes e eficientes em todos 
os níveis de cuidados?
yy Quais são os desafios relacionados à distribuição dos recursos humanos do país na área da 
saúde e à sua capacidade para apoiar a prestação de cuidados de saúde eficazes e eficientes em 
zonas metropolitanas, regionais, rurais e remotas do país?

Estrutura e organização do 
sistema de saúde

yy Quais são os desafios causados pelas disposições estruturais, de financiamento, de 
administração e de liderança existentes no sistema de saúde do país?

Eficácia e eficiência 
dos serviços de saúde 
prestados

yy Quais são os desafios que afetam a qualidade e a segurança dos serviços de saúde prestados à 
população?
yy Quais são os desafios que afetam o esforço, o tempo e o custo associados à prestação dos 
serviços de saúde à população?

Emergência de regimes 
de tratamento médico 
avançados

yy Quais são as oportunidades e os desafios associados à emergência de regimes de tratamento 
médico avançados e à procura dos mesmos pela população e pelos prestadores de cuidados de 
saúde?

Financiamento yy Quais são os desafios do financiamento para os sistemas de saúde, as tendências da despesa 
pública e privada, a sustentabilidade do sistema de saúde, o financiamento projetado e o seu 
impacto nos serviços de saúde futuros?

Estes são meros exemplos, e os objetivos e desafios específicos podem diferir significativamente 
entre países. Contudo, o processo para os concretizar é o mesmo.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição clara dos principais objetivos e desafios estratégicos em torno 
dos quais se desenvolverá a visão nacional de eSaúde.

Abordagem
Análise interna seguida de validação e aperfeiçoamento com partes interessadas do setor da saúde.

Análise interna
A informação recolhida até à data deve ser consolidada para formar um número viável de 
objetivos e desafios estratégicos em torno dos quais possa ser desenvolvida uma visão nacional 
de eSaúde. Com base nas experiências nacionais existentes, recomendam-se entre cinco e 
oito objetivos estratégicos. A implementação de mais de oito aumentará a complexidade do 
desenvolvimento de uma visão e de um plano de ação bem estruturados e compreensíveis. Um 
número elevado de objetivos e desafios deve ser agrupado num conjunto de temas estratégicos. A 
visão pode ser elaborada de forma a dar resposta a esses temas.

É também importante evitar a sobreposição e a duplicação entre os objetivos e desafios. Se, por 
exemplo, um desafio for, na verdade, o resultado de outro, as atenções devem centrar-se no desafio 
principal.

Aperfeiçoamento e validação com as partes interessadas
Os objetivos e desafios estratégicos devem ser analisados com as partes interessadas 
fundamentais e aperfeiçoados com base nas suas opiniões. Este passo essencial deve centrar-se 
no desenvolvimento de um consenso sobre o conjunto de temas, objetivos e desafios em torno 
dos quais será concebida a visão nacional de eSaúde. Estes são meros exemplos, e os objetivos e 
desafios específicos podem diferir significativamente entre países. Contudo, o processo para os 
concretizar é o mesmo.
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6.7 Descrição de como a eSaúde apoiará os objetivos 
selecionados 

Objetivo
Esta etapa explora a relação entre os fluxos de informação da saúde e os objetivos e desafios 
identificados na etapa anterior. As atenções centram-se na determinação do modo como os fluxos 
de informação da saúde talvez precisem ser alterados. Também poderá proceder-se à definição do 
modo como o desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde poderá apoiar os objetivos e 
desafios de outros setores que não o da saúde.

A expressão “Fluxos de informação da saúde” refere-se ao intercâmbio eletrónico de informação 
no âmbito do setor da saúde e à prestação de cuidados de saúde através de canais eletrónicos. A 
exploração de um objetivo ou desafio estratégico a partir desta perspetiva ajuda a determinar o 
modo como tais fluxos poderão ter de ser melhorados para possibilitar a concretização de um 
objetivo ou a superação de um desafio. Esta é uma etapa vital para o entendimento do que uma visão 
nacional de eSaúde tem de alcançar para possibilitar ou apoiar um sistema de saúde.

As perguntas abaixo podem auxiliar na compreensão das implicações dos objetivos e desafios 
estratégicos para a eSaúde.

 f Quais são os principais desafios atualmente existentes para o fluxo de informação?

 f Em que medida tais desafios funcionam como obstáculo à concretização de um objetivo 
estratégico ou à superação de um desafio estratégico?

 f Como terá de ser alterado o fluxo de informação no setor da saúde?

 f Que conhecimentos, informações e ferramentas teriam de ser disponibilizados aos cidadãos, 
aos prestadores de cuidados de saúde, aos gestores e aos formuladores de políticas?

Resultados recomendados
Esta etapa deve descrever as implicações para a eSaúde decorrentes dos temas identificados na etapa 
anterior. Estas devem ser descritas em termos de fluxos de informação da saúde ou do potencial 
impacto sobre outros setores.

Abordagem
Análise interna para determinar e descrever como a eSaúde apoiará os objetivos da saúde e do 
desenvolvimento:

 f os objetivos e desafios estratégicos para o sistema de saúde e o desenvolvimento social e 
económico;

 f as implicações de tais objetivos e desafios;

 f a descrição do modo como a partilha e o acesso à informação e a outros serviços de saúde 
eletrónicos podem dar resposta aos objetivos da saúde;

 f a descrição do modo como um ambiente nacional de eSaúde pode permitir dar resposta a 
objetivos e desafios de setores que não o da saúde.

.
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Capítulo 7
Aprendizagem com base nas tendências 
e na experiência da eSaúde

Esta fase centra-se na identificação e na aprendizagem com base nas tendências e experiência 
relevantes da eSaúde.

Identi�car os
componentes
necessários   

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o contexto
estratégico

Objetivo
O estudo das experiências de eSaúde de outros países (tanto dos sucessos como dos fracassos), bem 
como das tendências e das boas práticas, pode proporcionar um entendimento dos efeitos que 
podem ser alcançados e dos tipos de objetivos para os quais a eSaúde é relevante.

Atividades
 f Investigação sobre visões, estratégias e programas nacionais de eSaúde.

 f Investigação sobre tendências, boas práticas e efeitos internacionais da eSaúde.

Resultados
Uma noção sobre:

 f o modo como a eSaúde está a ser aplicada em países e contextos semelhantes

 f os tipos de objetivos e desafios dos sistemas de saúde a que a eSaúde pode dar resposta

 f as provas dos benefícios específicos que a eSaúde proporcionou em contextos semelhantes.
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7.1 Investigação sobre visões, estratégias e programas 
nacionais de eSaúde

Objetivo
Esta etapa identifica conhecimento e lições de outros programas, estratégias e visões nacionais de 
eSaúde que podem ser utilizados como contributo para o desenvolvimento de uma visão nacional 
de eSaúde. 

Entre os exemplos do tipo de informação que esta etapa deve procurar identificar incluem-se:

 f objetivos e desafios dos sistemas de saúde a que os países estão a tentar dar resposta através 
da eSaúde

 f recomendações estratégicas sobre o modo como a eSaúde deve ser utilizada

 f objetivos e desafios de outros setores que não a saúde aos quais a eSaúde foi aplicada

 f alterações dos fluxos de informação dos sistemas e serviços de saúde

 f programas, projetos e iniciativas-piloto de eSaúde atuais e planeados

 f ambiente de eSaúde existente (e suas limitações) no qual será implementada a eSaúde

 f lições extraídas dos sucessos e dos fracassos.

Esta etapa deve centrar-se nos países que possam ser semelhantes em termos de: 

 f estrutura e funcionamento do sistema de saúde

 f objetivos e desafios do sistema de saúde

 f eSaúde e contexto nacional de desenvolvimento.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma noção geral das visões, das estratégias e dos programas de 
implementação nacionais de eSaúde de países semelhantes.

Abordagem 
Investigação e análise internas, complementadas com entrevistas exploratórias a representantes 
de outros países.

Investigação e análise internas
Esta etapa requer a seleção de países apropriados e a determinação das perguntas a colocar. 
Numa fase inicial, deve ser definido um pequeno conjunto de países no sentido de concentrar os 
esforços de investigação e assegurar que esta etapa se mantenha devidamente limitada no tempo. 
Esta pode ser uma tarefa complexa, devido à falta de familiaridade com outros países, à falta de 
comparabilidade de muitos aspetos e ao tempo necessário para empreender o trabalho. 

A informação deve ser obtida junto dos organismos e agências relevantes da área da saúde. Alguns 
países poderão ter um organismo dedicado à eSaúde, ou esta pode ser delegada a um organismo 
ou uma agência não relacionados com a saúde. A existência de tais entidades deve ser confirmada 
numa fase inicial do processo. 

Quando não houver informação diretamente disponível por parte dos países, poderão ser úteis os 
relatórios de agências internacionais, como a OMS. Devem ser analisados os relatórios relevantes 
como contributo para esta etapa.
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Entrevistas exploratórias
A dependência exclusiva da investigação para um pleno entendimento do programa de eSaúde 
de outro país e das lições associadas à sua implementação pode constituir um desafio. Para 
países de particular interesse, poderá ser útil organizar reuniões regionais, visitas de estudo ou 
entrevistas com responsáveis pela eSaúde. É importante centrar as perguntas na experiência e 
nas lições extraídas. A maior parte dos países está aberta à partilha de conhecimentos acerca da 
sua experiência de eSaúde. O maior desafio é, com frequência, a localização da(s) pessoa(s) certa(s) 
com quem comunicar, particularmente nos países que não tenham uma abordagem à eSaúde 
coordenada ao nível nacional.

7.2 Investigação sobre tendências, boas práticas e efeitos  
 internacionais da eSaúde

Objetivo
Esta etapa desenvolve uma noção mais geral do modo como a eSaúde pode ser aplicada aos 
objetivos e desafios dos sistemas de saúde. Globalmente, há numerosos projetos e estudos de 
investigação sobre a aplicação da eSaúde a sistemas, contextos e desafios da saúde específicos. A 
sua compreensão, bem como dos benefícios e efeitos que proporcionaram, ajuda a informar uma 
visão nacional de eSaúde.

Entre os exemplos do tipo de informação que esta etapa deve procurar identificar incluem-se:

 f serviços e aplicações da eSaúde em vigor noutros países

 f objetivos e desafios dos sistemas de saúde que são abordados pelos serviços e aplicações de 
eSaúde

 f contextos dos sistemas de saúde nos quais tais serviços e aplicações estão a ser utilizados

 f desafios e obstáculos enfrentados na implementação da eSaúde

 f medição dos benefícios ou efeitos, como os efeitos sobre a eficácia clínica (por exemplo, 
redução de reações adversas à medicação) e os efeitos sobre a eficiência (por exemplo, redução 
do número de ensaios de diagnóstico solicitados).

Resultados recomendados
Esta etapa deve conduzir a um entendimento das formas comuns pelas quais a eSaúde tem sido 
utilizada noutros países para abordar objetivos e desafios específicos dos sistemas de saúde e dos 
benefícios e efeitos que ela proporcionou. 

Abordagem
A investigação deve centrar-se na informação sobre a utilização da eSaúde na abordagem dos 
objetivos e desafios dos sistemas de saúde. A maior parte da investigação pode ser realizada 
através da Internet. As fontes comuns de informação incluem o governo, os relatórios de agências 
e do setor sobre a utilização da eSaúde e estudos encontrados em publicações e jornais clínicos, 
tecnológicos e outros. Também pode ser utilizada informação de agências internacionais, como a 
OMS, como contributo para esta etapa.
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Capítulo 8
Esboço de uma visão inicial 

Esta fase centra-se no esboço de uma visão inicial de eSaúde “irrestrita”.

Identi�car os
componentes
necessários   

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas  

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o contexto
estratégico

Objetivo
Uma visão nacional de eSaúde descreve o modo como a eSaúde contribuirá para a concretização 
dos objetivos de um país na área da saúde. Ela refletirá os contributos das partes interessadas 
obtidos até à data e receberá informação da investigação sobre tendências e práticas globais da 
eSaúde.

Atividades
 f Acordar um horizonte temporal para a visão de eSaúde.

 f Definir os efeitos pretendidos da eSaúde com base nos objetivos e desafios da saúde.

 f Descrever as razões de cada efeito pretendido; associar os efeitos ao contexto estratégico.

 f Desenvolver uma declaração de visão inicial.

 f Descrever o que significará para as partes interessadas a implementação da visão nacional de 
eSaúde.

 f Desenvolver um ou mais cenários nos quais a visão nacional de eSaúde seja posta em prática 
(opcional).

Resultados
Uma descrição de:

 f os efeitos no sistema de saúde que a eSaúde deve possibilitar ou apoiar
(Nota: os resultados e efeitos estão definidos no Anexo G)

 f a fundamentação da ligação entre os efeitos e o contexto estratégico para a eSaúde

 f os benefícios para as partes interessadas

 f um ou mais cenários que demonstrem a visão nacional de eSaúde na prática (opcional).
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8.1 Determinação do horizonte temporal

Objetivo
Esta etapa determina o horizonte temporal da visão de eSaúde. Tal melhora a focalização e 
assegura que os benefícios e efeitos possam ser descritos em termos de fixação de uma data para 
implementação (por exemplo: “Até 2020, a eSaúde possibilitará que o país…”).

O horizonte temporal leva em conta:

 f a estratégia nacional para a saúde e o seu calendário de metas e objetivos

 f as lições extraídas de outras estratégias nacionais de eSaúde e dos calendários a elas 
associados

 f a orientação facultada pelos decisores políticos superiores e do setor da saúde.

Resultados recomendados
Esta etapa define o calendário para a visão nacional de eSaúde, acordado pelos líderes do setor da 
saúde.

Abordagem
Análise interna seguida de revisão e acordo das partes interessadas relevantes.

8.2 Definição dos efeitos da eSaúde pretendidos

Objetivo
Esta etapa define a mudança, ou os efeitos, que um ambiente nacional de eSaúde deve causar. 
Responde a perguntas acerca do que será concretizado ou alterado pela utilização da eSaúde e do 
modo como o sistema e os serviços de saúde se modificarão como consequência (Tabela 15).

Os efeitos da eSaúde concretizam-se pelo estabelecimento de um ambiente nacional de eSaúde 
que:

 f melhore os fluxos de informação no âmbito do setor da saúde

 f melhore o acesso eletrónico aos serviços de saúde e respetivas informações.

Os efeitos da eSaúde decorrem de temas estratégicos (objetivos e desafios) e do contexto nacional. 
Uma vez acordados, os efeitos da eSaúde formam a base para determinar os componentes 
necessários.
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Tabela 15. Exemplos de perguntas para a definição dos efeitos da eSaúde

Exemplos de perguntas Áreas em que poderão ser necessárias alterações

Que mudanças são 
necessárias no sistema 
e nos serviços de saúde 
para cumprir os objetivos 
identificados no contexto 
estratégico?

Onde são necessárias as 
mudanças?

yy Planeamento, gestão e comunicação do sistema e dos serviços de saúde
yy Modelos de cuidados
yy Coordenação e continuidade da prestação de cuidados de saúde
yy Acesso a recursos e infraestruturas de cuidados de saúde
yy Oferta e distribuição de recursos humanos na área da saúde
yy Qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde
yy Tempo e custo da prestação de cuidados de saúde
yy Papel dos cidadãos na sua gestão pessoal da saúde e do bem-estar
yy Tomada de decisões sobre políticas, investimento e investigação

Que alterações nos fluxos de 
informação da saúde, etc.
suportariam as mudanças 
pretendidas?

yy Recolha e partilha de informação sobre a saúde entre prestadores de cuidados de saúde
yy Recolha e partilha de dados sobre a saúde da população
yy Monitorização e comunicação dos efeitos sobre a saúde da população
yy Acesso a informação médica e a ferramentas de prestação de cuidados que apoiem os 
prestadores de cuidados de saúde na prestação de cuidados aos cidadãos
yy Acesso dos cidadãos e dos prestadores de cuidados a educação sobre saúde e informação de 
consciencialização
yy Acesso aos serviços de saúde pelos cidadãos de comunidades rurais ou remotas

Resultados recomendados
Esta etapa deve descrever os efeitos da eSaúde, seguidos por:

 f as mudanças necessárias nos fluxos de informação da saúde ou no modo como os serviços de 
saúde são prestados; e 

 f os efeitos sobre o sistema de saúde resultantes. 

Esta abordagem assegura que cada descrição seja autónoma, mas também que o seu valor para o 
sistema de saúde seja claro (Caixa 1).

Caixa 1. Exemplos de efeitos da eSaúde

yy Possibilitar o acesso eletrónico a prestadores de cuidados de saúde apropriados por parte dos cidadãos de comunidades 
rurais ou remotas.
yy Facilitar o melhoramento contínuo do sistema de saúde através de uma utilização mais eficaz da informação acerca dos 
efeitos sobre a saúde.
yy Melhorar a qualidade, a segurança e a eficiência das práticas clínicas, facultando aos prestadores de cuidados um melhor 
acesso a informações dos pacientes, dados clínicos e ferramentas de apoio à decisão.
yy Apoiar decisões de políticas, investimento e investigação mais informadas através de acesso à comunicação atempada, exata 
e abrangente das atividades e dos efeitos do sistema de cuidados de saúde.
yy Assegurar que as informações de saúde do paciente certo sejam disponibilizadas eletronicamente à pessoa certa, no lugar e 
no momento certos, para possibilitar decisões informadas sobre cuidados e tratamento.
yy Capacitar o setor da saúde para que funcione com mais eficácia como um sistema interligado, superando a fragmentação e a 
duplicação da prestação de serviços.
yy Facultar aos consumidores acesso eletrónico à informação necessária para melhor gestão e controlo da sua própria saúde.
yy Possibilitar que equipas multidisciplinares comuniquem e partilhem informação eletronicamente e prestem serviços mais 
bem coordenados ao longo do processo de prestação de serviços.

Abordagem
Sessões de trabalho internas para formular uma descrição concisa do modo como a eSaúde 
será utilizada para dar resposta aos objetivos do sistema de saúde, abrangendo perspetivas da 
investigação sobre tendências e boas práticas da eSaúde. A experiência sugere que as consultas de 
partes interessadas sobre os efeitos da eSaúde devem ser proteladas até que a declaração da visão 
esteja esboçada e o impacto sobre os grupos de partes interessadas identificado.
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8.3 Ligação dos efeitos da eSaúde ao contexto estratégico  

Objetivo
Esta etapa descreve a fundamentação da ligação entre o contexto estratégico e os efeitos da 
eSaúde definidos na etapa anterior. Uma visão nacional de eSaúde deve demonstrar como aborda 
os objetivos do sistema de saúde e como responde às necessidades das partes interessadas. Sem 
uma ligação clara ao contexto estratégico, uma visão nacional de eSaúde arrisca-se a ser mal 
interpretada ou considerada irrelevante. Em alguns casos, os efeitos da eSaúde darão resposta 
a vários objetivos do sistema de saúde, pelo que devem ser descritos de uma forma genérica. A 
descrição das razões subjacentes torna a relação claramente explícita.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição da fundamentação da ligação entre os efeitos da eSaúde e os 
objetivos do sistema de saúde definidos como parte do contexto estratégico para a eSaúde (Caixa 
2).

Caixa 2. Exemplos de ligações entre os efeitos da eSaúde e os objetivos do sistema de saúde

Objetivo ou desafio do sistema de saúde

As carências de recursos humanos na área da saúde afetam sobretudo as comunidades rurais e remotas, devido à concentração 
de profissionais nas zonas urbanas.

Efeito da eSaúde

Possibilitar o acesso eletrónico a prestadores de cuidados de 
saúde apropriados por parte dos pacientes de comunidades 
rurais ou remotas.

Fundamentação

A possibilidade de os cidadãos acessarem os serviços por meios 
eletrónicos compensará parcialmente as carências de recursos 
humanos na área da saúde.

Objetivo ou desafio do sistema de saúde

Interromper até 2015 e iniciar a inversão da propagação do VIH/SIDA no país.

Efeito da eSaúde

Facultar aos cidadãos o acesso eletrónico à informação de 
que precisam acerca da prevenção do VIH/SIDA e de outras 
doenças.

Fundamentação

O acesso à informação de educação e consciencialização acerca 
do VIH/SIDA e de outras doenças sexualmente transmissíveis é 
uma forma eficaz de combater a propagação de tais doenças.

Efeito da eSaúde

Facilitar a monitorização e a vigilância melhoradas da saúde 
da população através de uma maior eficácia na recolha, na 
comunicação e na partilha de dados.

Fundamentação

A vigilância e a comunicação sobre o VIH/SIDA são essenciais 
para o planeamento e a implementação de programas 
direcionados para a interrupção e a inversão da propagação da 
doença.

Podem ser facultadas informações adicionais para reforçar a argumentação a favor dos efeitos da 
eSaúde associados. Entre os exemplos incluem-se os efeitos de projetos de eSaúde e outros estudos 
relevantes, identificados através de investigação e consultas às partes interessadas.

Abordagem 
São realizadas sessões de trabalho internas para desenvolver uma fundamentação robusta para 
cada efeito pretendido. O conhecimento para suporte desta etapa deve, em grande parte, existir, 
como consequência de atividades já realizadas. A experiência nos países leva a recomendar que as 
consultas de partes interessadas devam ser proteladas até que a declaração da visão nacional de 
eSaúde esteja esboçada e os impactos sobre os grupos de partes interessadas identificados.
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8.4 Desenvolvimento de uma declaração de visão inicial

Objetivo
Esta etapa desenvolve uma declaração de visão inicial que pode ser aprovada por decisores 
políticos e do setor da saúde, utilizada para apoio das políticas da saúde e facilmente comunicada 
às partes interessadas e à população. A declaração deve ser significativa e relevante, e não deve ser 
orientada para a tecnologia. 

Uma declaração de visão é uma declaração de alto nível que comunica o valor da eSaúde de 
uma forma simples e entendível. Descreve o modo como a eSaúde conduzirá à concretização de 
benefícios estratégicos para o sistema de saúde, bem como o respetivo calendário.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma declaração de visão que tenha sido revista e aperfeiçoada com a 
intervenção das partes interessadas relevantes (Caixa 3).

Caixa 3. Exemplo de estrutura para uma declaração de visão inicial

Até [período] 
a eSaúde proporcionará [benefícios e efeitos estratégicos para o sistema de saúde e a 
população] 
através de [mudanças estratégicas nos fluxos de informação da saúde].

Esta estrutura assegura que a declaração de visão para a eSaúde possa existir de forma isolada e, 
ainda assim, transmitir o valor do investimento num ambiente nacional de eSaúde (Caixa 4).

Caixa 4. Exemplo de declaração de visão nacional para a eSaúde

Até 2020
a eSaúde possibilitará um sistema de saúde mais seguro, de maior qualidade, mais 
equitativo e sustentável para todos os cidadãos
ao transformar o modo como a informação é utilizada para planear, gerir e pre-
star os serviços de saúde.

Podem ser utilizados modelos visuais para apresentar declarações de visão complexas (Figura 8). 

Figura 8. Exemplo de modelo visual para uma declaração de visão de eSaúde

Prioridades do sistema de saúde
 

Benefícios para
o sistema de saúde

Efeitos da eSaúde

Benefício 1 Benefício 2 Benefício 3

Efeito 1 Efeito 2 Efeito 3

O modelo acima apresenta uma visão para a eSaúde através de três elementos:

 f as prioridades estratégicas do sistema de saúde e a focalização na eSaúde

 f os benefícios ou efeitos esperados para o sistema de saúde

 f os efeitos da eSaúde que se pretende alcançar.
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Abordagem
Esta etapa requer sessões de trabalho internas para elaborar uma declaração de visão convincente 
para a eSaúde. Uma vez desenvolvida, a declaração deve ser revista com um pequeno grupo de 
partes interessadas. As atenções devem concentrar-se no aprimoramento da declaração, dos 
efeitos da eSaúde que lhe estão subjacentes e da forma como a visão foi articulada. As consultas 
mais generalizadas sobre a declaração de visão devem ser proteladas até que o impacto da visão 
tenha sido descrito às partes interessadas.

8.5 Descrição do que significará para as partes 
interessadas a visão de eSaúde

Objetivo
Esta etapa descreve o modo como a eSaúde mudará a experiência das partes interessadas com o 
sistema de saúde. Tal ajuda as partes interessadas a compreenderem o que a eSaúde significa para 
elas, e é vital para conquistar o seu apoio para a visão (Tabela 16).

Tabela 16. Exemplos de perguntas para descrever a visão a partes interessadas importantes

Exemplos de perguntas Considerações potenciais

Quais são os grupos de partes 
interessadas importantes 
aos quais a visão deve ser 
descrita?

yy Cidadãos
yy Prestadores de cuidados de saúde
yy Gestores e administradores de cuidados de saúde
yy Investigadores médicos
yy Outros, incluindo subgrupos dos grupos de partes interessadas acima (por exemplo, cidadãos 
de áreas rurais e remotas, prestadores de cuidados de saúde de áreas rurais e remotas)

Note-se que este aspeto deve basear-se no entendimento das partes interessadas que foi 
desenvolvido durante as atividades da Secção 4.

Qual é a experiência atual 
de cada grupo de partes 
interessadas no que respeita 
à interação com o sistema de 
saúde?

Este aspeto deve ser orientado com base nos desafios do sistema de saúde que foram 
identificados através do contexto estratégico, o que pode incluir áreas como:

yy acesso a informação de saúde
yy acesso a ferramentas de prestação de cuidados
yy acesso a serviços de cuidados de saúde
yy coordenação e continuidade da prestação de cuidados de saúde
yy o respetivo papel no sistema de saúde.

Como melhorará a eSaúde a 
experiência dos grupos de 
partes interessadas com o 
sistema de saúde?

Este aspeto cobre as mesmas áreas referidas acima, exceto que as atenções se concentram na 
descrição prática do modo como os desafios serão superados em resultado da implementação 
da visão.

Resultados recomendados
Esta etapa deve descrever a visão de eSaúde aos grupos de partes interessadas importantes, 
incluindo:

 f os desafios que eles sentem atualmente em relação aos serviços de saúde ou ao sistema de 
saúde

 f os melhoramentos que sentiriam se a visão fosse implementada (Caixa 5).
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Caixa 5. Exemplo de visão nacional de eSaúde para prestadores de cuidados de saúde

A visão de eSaúde 2020 para prestadores de cuidados de saúde

A implementação da nossa visão nacional de eSaúde possibilitará que os prestadores de cuidados de saúde tomem decisões 
mais informadas nas unidades de cuidados, como resultado de um melhor acesso a informações pessoais de saúde exatas 
e completas, do suporte de ferramentas de apoio à decisão e do acesso a uma base de dados concretos melhorada para 
decisões sobre tratamentos. Os prestadores de cuidados executarão o seu trabalho com mais eficiência e poderão partilhar 
informação e coordenar a prestação de cuidados mais facilmente com outros prestadores.

O que acontece atualmente? O que proporcionará a visão de eSaúde até 2020?

yy Trabalho com informações incompletas ao prestar 
cuidados aos pacientes.
yy Desperdício de tempo na recolha de informações 
dos pacientes e duplicação de atividades de 
tratamento.
yy Coordenação manual dos cuidados com outros 
prestadores e partilha de informações de uma forma 
ineficiente, incompleta e circunstancial.
yy Risco de ocorrência de eventos adversos devido 
a informações incompletas e falta de acesso a 
ferramentas de apoio à decisão nas unidades de 
cuidados.
yy Capacidade limitada para interação à distância com 
os pacientes.
yy Dificuldade de monitorização da adesão e reação 
aos tratamentos e à medicação.
yy Meios limitados para monitorizar a eficácia dos 
efeitos da prestação de serviços.

yy Os profissionais da saúde terão uma visão integrada e completa 
das informações de saúde do paciente na unidade de cuidados.
yy As equipas multidisciplinares de prestadores estarão 
eletronicamente ligadas para possibilitar uma prestação de 
cuidados mais coordenada.
yy Os profissionais da saúde poderão partilhar eletronicamente as 
informações, de uma forma segura e atempada, entre diferentes 
locais e em todas as áreas do setor da saúde.
yy Os profissionais da saúde terão acesso a dados que lhes 
permitirão monitorizar e avaliar com mais eficácia os efeitos da 
prestação dos serviços.
yy Os profissionais da saúde poderão, por via eletrónica, marcar 
análises, receitar medicamentos e encaminhar pacientes para 
outros prestadores de cuidados.
yy As decisões sobre cuidados terão como suporte o acesso a fontes 
de informação e ferramentas de apoio à decisão na unidade de 
cuidados.
yy Os profissionais da saúde poderão interagir por via eletrónica com 
os pacientes, independentemente do lugar onde estejam.
yy Os profissionais da saúde serão apoiados pela monitorização 
automatizada dos pacientes.

Abordagem
Esta etapa é uma atividade interna que desenvolve descrições do que a visão de eSaúde significará 
para grupos de partes interessadas importantes, particularmente em termos de benefícios e 
melhoramentos na sua atual experiência com o sistema de saúde. Uma vez desenvolvidas, as 
descrições devem ser revistas e aperfeiçoadas com cada grupo para assegurar que sejam exatas 
e significativas. É neste ponto que as partes interessadas começam a compreender o que a visão 
significa para elas, pelo que as consultas podem revelar opiniões, perspetivas e preocupações que 
obriguem a uma reavaliação dos efeitos da eSaúde. Na verdade, este é, com frequência, o ponto em 
que se inicia o aperfeiçoamento da visão nacional de eSaúde. 

8.6 Desenvolvimento de um ou mais cenários nos quais a visão 
nacional de eSaúde seja posta em prática (opcional)

Objetivo
Esta etapa desenvolve cenários que transmitem o aspeto que a visão nacional de eSaúde terá na 
prática. Os cenários descrevem normalmente situações do mundo real, hipotéticas mas comuns, que 
ilustram como os desafios serão abordados pela eSaúde.

O desenvolvimento de cenários é uma etapa opcional que proporciona pormenores adicionais às 
partes interessadas. A experiência dos países sugere que os cenários são valiosos para educar e 
consciencializar sobre o papel destinado à eSaúde.

O desenvolvimento de cenários requer que haja uma noção sobre:

 f os grupos de partes interessadas que devem fazer parte do cenário
 f os atuais desafios do sistema de saúde que o cenário deve procurar demonstrar
 f o papel futuro da eSaúde na superação desses desafios.
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Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um ou mais cenários que auxiliarão os grupos de partes interessadas 
importantes a compreender o modo como a implementação da visão nacional de eSaúde melhorará 
a sua experiência com o sistema de saúde (Caixa 6).

Caixa 6. Exemplo de cenário 

Como a eSaúde poderia mudar a experiência de Akeyo
Akeyo e a sua família vivem numa área rural da África Oriental, onde mais de 65% dos 4,4 milhões de habitantes vivem abaixo 
do limiar de pobreza. Foi-lhe recentemente diagnosticada diabetes do tipo 2. Tal aconteceu quase por acaso, quando ela 
acompanhou a filha ao centro de saúde mais próximo para uma vacinação de rotina. Durante a conversa com o médico, Akeyo 
comunicou-lhe sentir-se frequentemente cansada. O médico solicitou uma análise ao sangue, que conduziu ao diagnóstico.

A experiência de Akeyo com o sistema de saúde atual
Para Akeyo e a sua família, que inclui seis crianças, é necessária uma caminhada de mais de três horas para chegar ao centro 
de saúde, onde encontra um médico visitante de um dos hospitais subdistritais. Akeyo nunca consultou este médico antes e é 
improvável que volte a fazê-lo, já que ele só estará na clínica por um dia e tem mais de 100 pacientes para examinar e crianças 
para vacinar. 

Enquanto o médico administra a vacina infantil à sua filha, Akeyo menciona que está mais cansada do que o habitual. O médico 
solicita uma análise de sangue que revela que Akeyo está na fase inicial da diabetes do tipo 2. O médico de Akeyo tem apenas 
um minuto para lhe explicar o que é a diabetes do tipo 2 e o que fazer em relação aos sintomas. Não há informações escritas 
para lhe dar e, por isso, ela tem de contar com o médico e o trabalhador da saúde comunitário presente para lhe darem, muito 
rapidamente, as informações de que precisa. 

Na caminhada de regresso à aldeia com os seus filhos, Akeyo sente-se confusa e não compreende as implicações do 
diagnóstico nem o modo de cuidar do seu estado de saúde. Não tem acesso a informações escritas ou eletrónicas sobre a 
diabetes (como, por exemplo, informações disponíveis através da Internet). 

Akeyo está muito ocupada com sua família e a vida continua. Esquecendo-se do que lhe foi diagnosticado, ela não altera a 
alimentação e o nível de exercícios, nem recebe maior apoio para a sua condição. Ao longo do tempo, Akeyo apercebe-se de 
que se sente cada vez mais cansada e sofre de formigamento nos dedos do pé esquerdo e de visão turva. Já não consegue 
caminhar três horas até ao centro de saúde e as complicações da diabetes do tipo 2 começam a tornar-se mais graves. Está 
agora em sério risco de cegueira, doença cardíaca, danos neurológicos e perda de fluxo sanguíneo nos membros, bem 
como de doença renal. Tal significa que já não será capaz de cuidar adequadamente dos filhos e que está em risco de morte 
prematura. 
Como mudaria a eSaúde a experiência de Akeyo com o sistema de saúde
Com a crescente penetração das comunicações móveis no país, a experiência de Akeyo poderia ter sido bastante diferente. 
Por exemplo, o marido tem um telemóvel que poderia ter sido utilizado para a prestação de serviços móveis de eSaúde (ou 
mSaúde). Com a introdução da mSaúde, os eventos que ocorreram no cenário acima teriam sido diferentes nos seguintes 
aspetos:
yy Cuidados preventivos 

 - Educação – poderiam ter sido facultadas a Akeyo, através do telemóvel do marido, informações de saúde dietéticas e gerais 
relativas à diabetes, dizendo-lhe o que ela deveria e o que não deveria comer no sentido de controlar melhor os níveis de 
açúcar no sangue.

 - Linha de apoio – uma linha de apoio teria possibilitado que Akeyo consultasse um trabalhador da saúde ou um médico e 
obtivesse aconselhamento acerca da sua diabetes. Akeyo poderia ter recebido aconselhamento dietético para a ajudar a 
controlar os níveis de açúcar no sangue e informações sobre quando estaria presente um conselheiro médico no centro de 
saúde mais próximo, caso precisasse de marcar uma consulta.

 - Apoio no tratamento – um trabalhador da saúde comunitário itinerante visitaria a aldeia de Akeyo uma vez por semana e 
fornecer-lhe-ia medidores de glicose no sangue equipados com Bluetooth. Akeyo poderia então medir periodicamente 
o nível de glicose no sangue e transferir as leituras para um serviço de controlo da diabetes através do telemóvel. Tal 
possibilitaria que os prestadores de cuidados de saúde à distância monitorizassem os seus níveis de glicose no sangue e 
lhe enviassem uma SMS com informações para o controlo da sua saúde. Akeyo receberia também uma SMS semanal com 
informações e conselhos atualizados, para a ajudar a manter-se concentrada e motivada.

yy Cuidados mais seguros – com a implementação dos Registos de Saúde Eletrónicos (RSE) ou de registos resumidos, os 
médicos de Akeyo ficariam cientes do seu diagnóstico e ajudá-la-iam a controlar a sua doença crónica. Saberiam como 
verificar os seus níveis de glicose quando se encontrassem e rever as suas opções de tratamento, prescrevendo medicação 
se necessário.

yy Utilização mais eficiente do tempo dos prestadores de cuidados – tendo acesso aos RSE de Akeyo, os trabalhadores 
da saúde comunitários itinerantes de visita já não teriam de pedir a Akeyo informações sobre a sua saúde sempre que se 
encontrassem. Esse registo estaria também disponível para outros profissionais médicos com quem Akeyo interagisse 
pessoalmente ou por telefone.

Em tal cenário, Akeyo tem agora muito mais sucesso no controlo da sua diabetes de tipo 2 e na prevenção de complicações 
graves, porque há uma monitorização adequada do seu estado e um controlo dos seus níveis de açúcar no sangue. Tal significa 
que Akeyo terá um melhoramento drástico na qualidade e esperança de vida e que poderá continuar a trabalhar e a cuidar da 
família.
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Abordagem 
O desenvolvimento de cenários é um exercício criativo que envolve a construção de uma história 
para demonstrar como a eSaúde melhorará a experiência do sistema de saúde para as partes 
interessadas. Podem ser utilizados exemplos de serviços e aplicações da eSaúde (como os descritos 
no Anexo A) para aumentar a credibilidade e o realismo do cenário. Uma vez desenvolvidos, os 
cenários podem ser revistos e aperfeiçoados com os grupos de partes interessadas relevantes. Tal 
proporciona uma oportunidade para a recolha de contributos e perspetivas no sentido de assegurar 
que o cenário seja exato, e reforça a consciencialização e o apoio à visão nacional de eSaúde.
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Capítulo 9
Identificação dos componentes 
necessários à eSaúde

Esta etapa centra-se na identificação dos componentes da eSaúde necessários para implementar a 
visão de eSaúde, que ainda está numa fase de esboço.

Identi�car os
componentes
necessários    

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o
contexto estratégico

Objetivo
Uma vez esboçada a visão inicial “irrestrita” do ambiente nacional de eSaúde, é possível definir os 
componentes, ou blocos básicos, da eSaúde necessários a um ambiente nacional de eSaúde. 

Atividades
Identificar os componentes da eSaúde necessários nas sete áreas de componentes:

 f liderança e administração

 f estratégia e investimento

 f serviços e aplicações

 f infraestruturas

 f normas e interoperabilidade

 f legislação, políticas e conformidade

 f recursos humanos.

Também pode ser criado nesta fase um modelo de arquitetura da estratégia de eSaúde para 
apresentar de uma forma visual os componentes da eSaúde necessários (opcional). 

Resultados
Uma descrição de:

 f o conjunto de componentes da eSaúde necessários à implementação da visão nacional de 
eSaúde

 f as relações e interdependências entre os componentes.
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9.1 Liderança e administração 

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de liderança e administração da eSaúde necessários para 
dirigir e coordenar as atividades nacionais, estaduais, regionais e locais de eSaúde com vista à 
implementação de um ambiente nacional de eSaúde (Tabela 17). 

Tabela 17. Exemplos de componentes de liderança e administração comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Gestão do 
programa

Supervisão e coordenação de iniciativas de eSaúde 
específicas em todo o programa nacional de eSaúde 
para assegurar a implementação dos projetos em tempo 
útil e dentro do orçamento.

yy Coordenação de projetos
yy Acompanhamento e comunicação sobre os 
progressos
yy Gestão do risco
yy Gestão da dependência

Envolvimento 
das partes 
interessadas

Consultas às partes interessadas para recolher 
contributos e assegurar o envolvimento das mesmas ao 
longo de todo o programa.

yy Grupos de referência
yy Fóruns de envolvimento
yy Consultas públicas
yy Estratégia e planos de comunicação

Arquitetura 
estratégica

Definição das funções de eSaúde e de facilitação 
necessárias para assegurar que a eSaúde possa 
funcionar com sucesso e proporcionar os benefícios 
esperados.

yy Definição de requisitos
yy Modelos de componentes
yy Arquitetura funcional
yy Arquitetura de referência

Segurança 
clínica

Supervisão e gestão dos riscos e preocupações de 
segurança clínica no que respeita ao desenvolvimento 
de um ambiente nacional de eSaúde, assegurando que 
o sistema implementado seja digno de confiança e 
apoiado pelos profissionais de cuidados de saúde.

yy Identificação e avaliação de perigos
yy Desenvolvimento de controlos e procedimentos 
de segurança e atenuação
yy Desenvolvimento de uma política de segurança 
clínica
yy Supervisão das atividades de educação e 
formação sobre segurança clínica

Gestão e 
funcionamento

Gestão, funcionamento e apoio do ambiente 
nacional de eSaúde para assegurar a fiabilidade e a 
disponibilidade no apoio aos cidadãos, prestadores de 
cuidados de saúde, administradores e gestores.

yy Gestão de disponibilidade, incidentes, acesso e 
nível de serviço
yy Gestão da mudança

Monitorização e 
avaliação

Possibilita a medição dos efeitos obtidos e a 
identificação e retificação dos efeitos planeados 
que não estão a ser atingidos e demonstra às partes 
interessadas os efeitos que foram atingidos.

yy Identificação, monitorização e avaliação dos 
efeitos

Supervisão de 
políticas

Supervisão da adesão à eSaúde e a políticas de saúde 
e genéricas que suportem o desenvolvimento do 
ambiente nacional de eSaúde. 

yy Identificação e avaliação de políticas
yy Associações entre políticas

Estes componentes podem existir em diferentes níveis, incluindo os níveis nacional, estadual, 
regional e local (por exemplo, hospitais, organizações de prestação de cuidados de saúde). 
As funções, relações e responsabilidades terão de ser definidas durante o planeamento da 
implementação.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição da liderança e da administração necessárias ao ambiente 
nacional de eSaúde. Tal deve incluir uma descrição e um gráfico, ou modelo visual, das funções 
e dos mecanismos recomendados necessários aos níveis nacional, estadual, regional e local, 
incluindo:

 f órgãos e mecanismos de liderança e administração

 f funções e responsabilidades

 f relações entre os órgãos e mecanismos de administração.
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Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão e 
trabalho para identificar o modelo de liderança e administração preferido, incluindo a definição 
da relação com os órgãos existentes aos níveis nacional, estadual e local. 

9.2 Estratégia e investimento 

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de estratégia e investimento da eSaúde necessários para 
desenvolver, gerir e sustentar o ambiente nacional de eSaúde. Estes componentes suportam o 
desenvolvimento de estratégias e planos a vários níveis para orientar o desenvolvimento desse 
ambiente. Os componentes de investimento da eSaúde centram-se na asseguração do investimento 
e do financiamento apropriados para a execução das estratégias e dos planos de eSaúde (Tabela 
18).

Tabela 18. Exemplos de componentes de estratégia e investimento comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Estratégia e 
planeamento

Estabelece a estratégia e o plano de eSaúde 
para orientar o desenvolvimento do 
ambiente nacional de eSaúde em resposta 
aos objetivos e desafios do sistema de 
saúde.

yy Órgãos e mecanismos de estratégia e planeamento de 
eSaúde aos níveis nacional, estadual, regional e local
yy Integração desses órgãos entre os diferentes níveis

Financiamento Possibilita o desenvolvimento e o 
funcionamento do ambiente nacional de 
eSaúde.

yy Programas de incentivo e mecanismos de financiamento 
de eSaúde e TIC para a saúde aos níveis nacional, estadual, 
regional e local

Gestão do 
investimento

Apoia a atribuição de financiamento ao 
investimento em eSaúde para projetos 
que auxiliem no desenvolvimento de um 
ambiente nacional de eSaúde.

yy Desenvolvimento de um plano de negócios e investimento 
para a eSaúde
yy Avaliação e priorização dos planos de negócios e 
investimento para a eSaúde
yy Orçamentação e acompanhamento de fundos de 
investimento

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de estratégia e investimento da eSaúde 
necessários para apoiar o desenvolvimento e o funcionamento do ambiente nacional de eSaúde.

Abordagem
Atividade interna que envolve sessões de discussão e trabalho para identificar os componentes 
de estratégia e investimento da eSaúde necessários para desenvolver, gerir e apoiar o ambiente 
nacional de eSaúde.

Sempre que possível, tais componentes devem ser associados aos efeitos da eSaúde definidos na 
Secção 8.2, como meio de incorporar a rastreabilidade no contexto estratégico para a eSaúde. Dada 
a sua natureza facilitadora, estes componentes também podem ser associados aos componentes de 
serviços e aplicações, infraestruturas e normas. 
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9.3 Serviços e aplicações 

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de serviços e aplicações da eSaúde necessários para 
abordar os objetivos do sistema de saúde. Os serviços e aplicações são os meios de dar resposta 
às necessidades dos cidadãos, dos prestadores de cuidados de saúde, dos gestores e dos 
administradores. Estes componentes possibilitam que as partes interessadas acedam, utilizem e 
partilhem informação sobre a saúde, e proporcionam serviços de saúde sob novas formas. 

O entendimento do modo como os fluxos de informação da saúde devem ser melhorados ou 
os serviços de saúde devem ser prestados através de canais eletrónicos ajudará a identificar 
os componentes de serviços e aplicações da eSaúde que devem estar presentes no ambiente 
nacional de eSaúde (Tabela 19). Tal entendimento deverá ter sido desenvolvido durante a fase de 
estabelecimento do contexto estratégico e da visão inicial de eSaúde. 

Tabela 19. Exemplos de componentes de serviços e aplicações comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Informações de 
eSaúdes pessoais

Serviços que apoiam a recolha e o 
armazenamento das informações de saúde 
do cidadão.

yy Registos de saúde eletrónicos (RSE)
yy Registos médicos eletrónicos (RME)
yy Registos de saúde pessoais (RSP)

Comunicações 
e colaboração 
nos cuidados de 
saúde

Serviços que possibilitam que os 
prestadores de cuidados de saúde 
comuniquem e partilhem informações 
eletronicamente com os seus pares, 
como parte da prestação de cuidados ao 
cidadão.

yy Encaminhamentos e cartas de especialistas por via 
eletrónica
yy Resumos de ocorrências de saúde, emissão de receitas e 
marcação de análises por via eletrónica
yy Acesso aos RSE e resultados de análises do cidadão
yy Diretórios de serviços e prestadores de cuidados de saúde
yy Gestão do planeamento de cuidados
yy Marcação e gestão de consultas

Ferramentas 
para prestação 
de serviços de 
cuidados de 
saúde

Serviços que apoiam os prestadores de 
cuidados de saúde na tomada de decisões 
de diagnóstico e tratamento e na gestão 
da prestação de cuidados aos cidadãos, 
seja presencial ou eletronicamente.

yy Gestão da medicação
yy Apoio à decisão sobre prescrições e marcação de análises 
yy Apoio a decisões clínicas
yy Monitorização e gestão de alertas
yy Controlo de doenças crónicas 
yy Acesso e análise de dados clínicos em tempo real
yy Telemedicina (telessaúde) e mSaúde

Informação e 
conhecimento 
sobre saúde

Serviços que possibilitam aos cidadãos 
e prestadores de cuidados de saúde o 
acesso a informação e conhecimento 
sobre saúde fiáveis e comprovados.

yy Fontes de conhecimento sobre saúde para o consumidor
yy Fontes de conhecimento para prestadores de cuidados de 
saúde
yy Ensino a distância e recursos eletrónicos

Gestão e 
administração 
de cuidados de 
saúde

Serviços que possibilitam aos gestores e 
administradores de cuidados de saúde a 
gestão eficaz da prestação de cuidados 
aos cidadãos e a monitorização da saúde 
da população em geral.

yy Monitorização de eventos adversos
yy Análise de risco
yy Monitorização da conformidade
yy Vigilância e identificação de situações de risco
yy Gestão do funcionamento dos cuidados de saúde
yy Melhoramento da prática clínica
yy Concepção e otimização de programas de saúde
yy Desenvolvimento de políticas da saúde
yy Investigação clínica e de cuidados de saúde

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de serviços e aplicações da eSaúde 
necessários para obter os efeitos da eSaúde descritos pela visão inicial de eSaúde.
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Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão 
e trabalho para identificar os componentes de serviços e aplicações da eSaúde necessários, e 
associá-los aos efeitos da eSaúde definidos no âmbito da visão inicial para a eSaúde nacional. Tal 
ajuda as partes interessadas a compreenderem os motivos pelos quais os componentes de serviços 
e aplicações da eSaúde identificados são necessários no ambiente nacional de eSaúde (Caixa 7).

Caixa 7. Ligação de um componente de serviços e aplicações da eSaúde a um efeito da eSaúde

Objetivo ou desafio do sistema de saúde

As carências de recursos humanos na área da saúde afetam sobretudo as comunidades e zonas rurais e remotas, devido à 
concentração de muitos profissionais com elevada formação nas zonas urbanas e metropolitanas.

Efeito da eSaúde

Possibilitar o acesso eletrónico a serviços 
de saúde apropriados por parte dos 
cidadãos de comunidades rurais ou 
remotas.

Fundamentação

A possibilidade de os cidadãos terem acesso aos serviços de saúde por meios 
eletrónicos dará parcialmente resposta aos desafios das carências de recursos 
humanos na área da saúde. 

Componentes de serviços e aplicações

Canais de prestação de serviços 
(Telessaúde)

Fundamentação

Os serviços de telessaúde para consultas eletrónicas suportam a prestação de 
cuidados de qualidade aos cidadãos que vivem em zonas afetadas por carências de 
recursos humanos. 

Estes componentes não devem ser definidos em pormenor, já que tal poderia implicar um 
significativo gasto de tempo para um reduzido benefício adicional. Poderia também limitar 
desnecessariamente o modo como os componentes podem ser fisicamente concretizados. O plano 
de implementação determinará os requisitos pormenorizados e a concepção dos componentes.

Outros componentes serão provavelmente identificados durante esta etapa. Com frequência, 
estes são componentes facilitadores, como as infraestruturas e as políticas e normas. Devem ser 
anotados à medida que são identificados e tidos em consideração ao analisar esse componente 
específico.

9.4 Infraestruturas 

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de infraestruturas da eSaúde necessários para suportar a 
partilha de informação significativa e estruturada sobre saúde através de fronteiras geográficas 
e do setor da saúde, e suportar formas novas e melhoradas de prestar serviços e informações de 
cuidados de saúde.

Indícios internacionais fortes demonstram que os países só conseguem progressos significativos 
ao nível nacional após estabelecidos os componentes de infraestruturas da eSaúde para apoio da 
partilha de informação de saúde. É significativamente mais económico desenvolver componentes 
de infraestruturas da eSaúde nucleares ao nível nacional do que duplicar esforços e despesas num 
conjunto fragmentado de programas da eSaúde.

Os componentes de infraestruturas abrangem as infraestruturas tecnológicas físicas e os serviços 
e plataformas de software que suportam a partilha de informação de saúde em todo o setor da 
saúde (Tabela 20). 
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Tabela 20. Exemplos de componentes de infraestruturas comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Conetividade 
de dados de alta 
velocidade

Infraestrutura de rede e conetividade de dados de alto 
nível necessária para suportar os serviços e aplicações 
prioritários da eSaúde e a visão nacional de eSaúde em 
geral.

yy Cobertura de rede metropolitana, regional, 
rural e remota
yy Cobertura móvel

Infraestructura 
informática

Infraestrutura informática física (por exemplo, 
computadores pessoais, portáteis, PDA, telemóveis, 
infraestrutura do servidor, etc.) na qual são alojadas as 
aplicações de software que possibilitam a recolha, a 
gravação e a partilha de informação eletrónica em todo o 
setor da saúde e que suporta a prestação de serviços de 
cuidados de saúde.

yy Infraestrutura informática nacional, estadual, 
regional e local
yy Infraestrutura informática dos prestadores de 
cuidados de saúde

Serviços de 
identificação e 
autenticação

Serviços nucleares que possibilitam a transmissão 
e a entrega seguras de mensagens e a autenticação 
apropriada do destinatário das mesmas, para assegurar 
que a informação seja transmitida de modo seguro e 
entregue ao destinatário correto.

yy Identificadores únicos para organizações de 
cuidados de saúde, prestadores de serviços 
e cidadãos
yy Autenticação de prestadores de cuidados de 
saúde
yy Serviço de mensagens seguro

Serviços de 
diretório

Serviços que possibilitam a identificação de prestadores 
de cuidados de saúde pelo nome ou identificador, ou 
pelo tipo de serviços de cuidados de saúde que prestam.

yy Diretórios de prestadores de cuidados de 
saúde
yy Diretórios de serviços de cuidados de saúde

Sistemas de 
prestadores de 
cuidados de 
saúde

Sistemas de informação (aplicações) utilizados por 
organizações e prestadores de cuidados de saúde para 
captação, recolha e visualização de informações de saúde 
dos cidadãos. 

yy Sistemas de gestão de consultórios
yy Sistemas de gestão de pacientes
yy Sistemas de informações clínicas

Repositórios 
de Registos 
de Saúde 
Eletrónicos (RSE) 
individuais

Repositórios e serviços associados que suportam o 
armazenamento seguro e o acesso aos registos de saúde 
eletrónicos (RSE) dos cidadãos através de fronteiras 
geográficas e do setor da saúde.

yy Abordagem à implementação de repositórios 
a vários níveis, incluindo o nacional, o 
estadual, o regional e o das organizações 
privadas.

Conjuntos 
de dados de 
informações de 
saúde

Conjuntos de dados que suportam a gestão e a 
administração de cuidados de saúde, que proporcionam, 
normalmente, acesso a informação longitudinal e 
agregada para análise, comunicação, investigação e 
tomada de decisões.

yy Requisitos da informação para gestão e 
administração prioritárias do sistema de 
saúde
yy Requisitos da informação para a saúde e as 
atividades de investigação médica

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de infraestruturas da eSaúde necessários 
para suportar os componentes de serviços e aplicações identificados na Secção 9.3 e as 
mudanças mais gerais nos fluxos de informação da saúde necessárias para obter os efeitos da 
eSaúde descritos na visão inicial.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão 
e trabalho para identificar os componentes de serviços e aplicações da eSaúde necessários, 
e associá-los aos efeitos da eSaúde definidos na visão inicial de eSaúde. Tal ajuda as partes 
interessadas a compreenderem por que motivos esses componentes são necessários no ambiente 
nacional de eSaúde (Caixa 8).
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Caixa 8. Ligação de um componente de infraestruturas a um efeito da eSaúde

Objetivo ou desafio do sistema de saúde
As carências de recursos humanos na área da saúde afetam as comunidades rurais e remotas, devido à concentração 
de profissionais nas zonas urbanas. 

Efeito da eSaúde

Possibilitar o acesso eletrónico 
a serviços de saúde apropriados 
por parte dos cidadãos de 
comunidades rurais ou remotas

Fundamentação

A possibilidade de os cidadãos acessarem os serviços de cuidados de saúde por meios 
eletrónicos dará parcialmente resposta aos desafios das carências de recursos humanos na 
área da saúde.

Componente de 
infraestruturas

Conetividade de dados de alta 
velocidade. 

Descrição

A prestação de serviços de saúde a comunidades rurais e remotas necessitará de conetividade 
de dados de alta velocidade, tecnicamente capaz de suportar aplicações de telemedicina, para 
as comunidades e as unidades de saúde urbanas.

Componente de 
infraestruturas

Infraestrutura informática.

Descrição

A implementação de aplicações de telemedicina exigirá que as unidades urbanas e as 
comunidades rurais e remotas tenham acesso a infraestruturas informáticas adequadas, 
ligadas por uma rede de dados de alta velocidade e com software e periféricos apropriados 
(como, por exemplo, câmaras de vídeo).

Tal como acima, estes componentes não devem ser definidos em pormenor, já que tal poderia 
implicar um significativo gasto de tempo para um reduzido benefício adicional. Poderia também 
limitar desnecessariamente o modo como os componentes podem ser fisicamente concretizados. 
O plano de implementação determinará os requisitos pormenorizados e a concepção dos 
componentes. Outros componentes da eSaúde serão provavelmente identificados durante 
esta etapa, normalmente componentes facilitadores, como as políticas, as normas e a proteção 
da informação, por exemplo. Devem ser anotados à medida que são identificados e tidos em 
consideração ao analisar esse componente específico.

9.5 Normas e interoperabilidade 

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de normas e interoperabilidade da eSaúde necessários 
para possibilitar a recolha e a partilha consistentes e exatas da informação de saúde através de 
fronteiras geográficas e do setor da saúde (Tabela 21). Sem estes componentes, a informação de 
saúde não pode ser recolhida com consistência, ficará sujeita a interpretação incorreta e será 
difícil ou impossível de partilhar devido a incompatibilidades nas estruturas de dados e nas 
terminologias.

Tabela 21. Exemplos de componentes de normas e interoperabilidade comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Normas de 
estruturas de dados

Estas normas regem o modo como os conjuntos de 
dados da saúde são armazenados através de estruturas 
de dados consistentes e podem ser apresentados com 
consistência nas aplicações de software, para assegurar que 
a informação não seja incorretamente interpretada nem 
negligenciada.

yy Encaminhamentos e cartas de 
especialistas
yy Resumos de ocorrências de saúde
yy Prescrições, marcações e resultados de 
análises
yy Planos de cuidados
yy Dados clínicos em tempo real
yy Consultas
yy Registos de saúde eletrónicos

Terminologias 
comuns

Possibilitam que a informação transmitida por via eletrónica 
faça uso de uma linguagem comum para descrever 
sintomas, diagnósticos e tratamentos.

yy Normas de codificação clínica
yy Normas de terminologia médica
yy Normas de terminologia 
medicamentosa
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Componente Descrição Exemplos

Normas sobre 
mensagens

Definem a estrutura das mensagens para possibilitar 
que os dados sejam transmitidos e recebidos através da 
infraestrutura de mensagens seguras de um prestador de 
cuidados para outro. Também definem as confirmações 
de receção que devem ser apresentadas quando uma 
mensagem é entregue ou aberta e os avisos que devem ser 
gerados quando a mensagem não é entregue ou é rejeitada.

yy Estruturas das mensagens
yy Protocolos de transmissão de 
mensagens
yy Protocolos de confirmação de receção 
de mensagens

Normas sobre 
mensagens seguras

Dizem respeito à transmissão e à entrega seguras das 
mensagens e à autenticação apropriada do destinatário da 
mensagem, para garantir que a informação seja transmitida 
com segurança e entregue ao destinatário correto.

yy Privacidade e confidencialidade
yy Autenticação
yy Não rejeição

Normas de 
certificação de 
software

Estas definem os critérios que os produtos e serviços de 
software de eSaúde devem cumprir para serem certificados 
como aptos para a partilha de informação de saúde com o 
ambiente nacional de eSaúde.

yy Qualidade
yy Segurança
yy Interoperabilidade

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de normas e interoperabilidade da eSaúde 
necessários para apoiar:

 f os componentes de serviços e aplicações da eSaúde identificados na Secção 9.3

 f os componentes de infraestruturas da eSaúde identificados na Secção 9.4

 f mudanças mais gerais dos fluxos de informação da saúde necessários para obter os efeitos da 
eSaúde descritos na visão inicial de eSaúde.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão e 
trabalho para identificar os componentes de normas e interoperabilidade da eSaúde necessários 
e associá-los aos efeitos da eSaúde. A ligação pode também ser feita descrevendo o modo como 
os componentes de normas e interoperabilidade da eSaúde são necessários para apoiar um 
componente de serviços e aplicações ou de infraestruturas, que por sua vez foi ligado a um efeito da 
eSaúde (Caixa 9). 

Caixa 9. Ligação das normas e interoperabilidade da eSaúde a um efeito da eSaúde

Objetivo ou desafio do sistema de saúde
Interromper até 2015 e iniciar a inversão da propagação do VIH/SIDA no país.

Efeito da eSaúde

Facilitar a monitorização e a vigilância 
melhoradas da saúde da população 
através de uma maior eficácia na recolha, 
na comunicação e na partilha de dados.

Fundamentação

A monitorização e a vigilância melhoradas dos efeitos na saúde relacionados com 
o VIH/SIDA são essenciais para o planeamento, a gestão e a implementação dos 
programas de saúde.

Componentes de serviços e aplicações

Gestão e administração de cuidados 
de saúde (Vigilância e identificação de 
situações de risco)

A vigilância da saúde da população, em particular quanto ao VIH/SIDA, é um aspeto 
vital para o desenvolvimento de programas de prevenção e cuidados direcionados. 
Tal requer a capacidade para recolher, analisar e comunicar informação sobre 
doenças e patologias em toda a população e em grupos especiais.

Componentes de serviços e aplicações

Informações de eSaúde Individuais (RSE)

Requer a capacidade para recolher, armazenar e aceder a informações de saúde de 
um cidadão, independentemente do(s) prestador(es) de cuidados de saúde que ele 
tenha consultado. Um componente de RSE assegurará que as informações de saúde 
fundamentais, como as condições clínicas, os resumos de ocorrências de saúde e os 
resultados de análises, possam ser armazenadas e utilizadas no apoio a atividades 
de vigilância.
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Componentes de normas e 
interoperabilidade

Normas de estruturas de dados

A monitorização e a comunicação eficazes dos efeitos requerem a existência de 
uma estrutura comum para armazenamento de informações de saúde e ocorrências 
clínicas, como RSE, resumos de ocorrências de saúde e marcações e resultados de 
análises.

Componentes de normas e 
interoperabilidade

Terminologias comuns

A interpretação eficaz de estruturas de dados de saúde e ocorrências clínicas requer 
uma linguagem comum para a descrição de sintomas, diagnósticos e tratamentos, 
particularmente no que respeita ao diagnóstico e ao tratamento do VIH/SIDA.

Outros componentes da eSaúde serão provavelmente identificados durante esta etapa, 
normalmente componentes facilitadores, como as políticas, as normas e a proteção da informação. 
Devem ser anotados à medida que são identificados e tidos em consideração ao analisar esse 
componente específico.

9.6 Legislação, políticas e conformidade

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de legislação, políticas e conformidade da eSaúde que são 
necessários para apoiar o desenvolvimento e o funcionamento do ambiente nacional de eSaúde 
(Tabela 22).

Tabela 22. Exemplos de componentes de legislação, políticas e conformidade comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Legislação Componentes de legislação 
nacional, políticas e 
regulamentação que regem o 
modo como a informação de saúde 
é armazenada, acedida e partilhada 
através de fronteiras geográficas e 
do setor da saúde.

yy Sistemas únicos de identificadores de saúde
yy Privacidade, proteção, armazenamento e retenção de informações 
de saúde pessoais
yy Proteção do consumidor, inclusive no ambiente online
yy Acesso e consentimento para utilização e divulgação de 
informações de saúde pessoais, incluindo utilização secundária
yy Procedimentos de auditoria e reclamação (por exemplo, os 
necessários em caso de suspeita de violação da privacidade)
yy Sistemas de licenciamento que poderão ser necessários para 
assegurar que os operadores privados de componentes de um 
ambiente nacional de eSaúde cumpram as normas exigidas de 
privacidade, integridade e segurança

Políticas Políticas públicas gerais necessárias 
para apoiar o desenvolvimento de 
um ambiente nacional de eSaúde.

yy Políticas do setor da saúde (por exemplo, reforma, acesso e 
utilização melhorados da informação de saúde)
yy Políticas de setores que não o da saúde (por exemplo, 
desenvolvimento industrial e económico em geral, utilização de 
uma infraestrutura de governação eletrónica existente)
yy Políticas para estimular e gerir a inovação, risco, avaliação de 
viabilidade e utilidade dos serviços

Políticas 
específicas da 
eSaúde

Políticas especificamente 
destinadas a reger os serviços de 
eSaúde, incluindo a privacidade dos 
dados relacionados com a saúde 
conservados em formato digital e a 
sua utilização e partilha para fins de 
investigação e interesse público.

yy Políticas sobre jurisdição médica, responsabilidade pelos serviços 
de eSaúde (por exemplo, telemedicina), segurança, integridade dos 
dados e qualidade dos cuidados
yy Políticas sobre reembolso de serviços de eSaúde (por exemplo, 
telemedicina), tanto públicos como privados
yy Políticas de gestão de qualidade da informação de saúde 
na Internet, venda de medicamentos e produtos de saúde 
regulamentados
yy  Políticas para demonstrar os efeitos e a eficácia clínica da eSaúde

Conformidade Componentes necessários para 
apoiar o desenvolvimento de 
produtos de eSaúde e determinar 
quais os compatíveis com o 
ambiente nacional de eSaúde.

yy Desenvolvimento de normas nacionais de eSaúde e outros 
requisitos de interoperabilidade
yy Conformidade, conformação e certificação de produtos e serviços 
de eSaúde
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Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de legislação, políticas e conformidade da 
eSaúde necessários para desenvolver e gerir o ambiente nacional de eSaúde. 

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão 
e trabalho para identificar os componentes de legislação, políticas e conformidade da eSaúde 
necessários para implementar e gerir o ambiente nacional de eSaúde; poderão ser necessárias 
consultas a peritos na matéria.

Sempre que possível, estes componentes devem ser associados aos efeitos da eSaúde. Esta 
associação também pode ser conseguida através dos componentes de serviços e aplicações, 
infraestruturas ou normas da eSaúde.

9.7 Recursos humanos

Objetivo
Esta etapa identifica os componentes de recursos humanos da eSaúde necessários para conceber, 
desenvolver, gerir e apoiar o ambiente nacional de eSaúde (Tabela 23). Estes componentes 
abrangem os trabalhadores que utilizarão a eSaúde como parte do desempenho do seu trabalho 
(como os prestadores de cuidados de saúde) e aqueles que conceberão, implementarão e apoiarão o 
ambiente nacional de eSaúde em geral (como os trabalhadores de TI da saúde e os informáticos da 
área da saúde).

Tabela 23. Exemplos de componentes de recursos humanos comuns da eSaúde

Componente Descrição Exemplos

Recursos 
humanos da 
saúde

Componentes necessários para desenvolver 
recursos humanos da saúde que tenham 
as competências, a experiência e o 
conhecimento para aplicar a eSaúde na 
gestão e na prestação de cuidados de saúde 
aos cidadãos.

yy Competências e capacidades de eSaúde que os 
trabalhadores da saúde devem possuir
yy Ensino e formação (desenvolvimento, integração ou 
mudanças no currículo existente) necessários para 
desenvolver recursos humanos preparados para a eSaúde
yy Requisitos de certificação de eSaúde para trabalhadores da 
saúde
yy Segmentos prioritários dos recursos humanos da saúde do 
país
yy Implicações para a mudança e a adoção dos recursos 
humanos

Recursos 
humanos das 
TIC da saúde

Os mesmos componentes referidos 
acima, mas aplicados à concepção, ao 
desenvolvimento, ao funcionamento e ao 
apoio dos serviços de eSaúde.

yy Como acima, mas aplicáveis aos trabalhadores de TIC

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição dos componentes de recursos humanos da eSaúde 
necessários para desenvolver, gerir e apoiar o ambiente nacional de eSaúde.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que envolve sessões de discussão e de 
trabalho. Sempre que possível, estes componentes devem ser associados aos efeitos da eSaúde, 
inclusive através dos componentes de serviços e aplicações, de infraestruturas ou de normas da 
eSaúde.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 1: Visão de eSaúde

Capítulo 9. Identificação dos componentes necessários à eSaúde » página 57

9.8 Desenvolvimento de modelos de arquiteturas da 
estratégia de eSaúde (opcional)

Objetivo
Esta etapa desenvolve modelos de arquiteturas que descrevem os componentes da eSaúde 
necessários para implementar a visão inicial de eSaúde. Estes não devem ser modelos técnicos, 
porque se centram na transmissão de informação às partes interessadas de nível superior.

Pode ser desenvolvido um leque de modelos. Um exemplo digno de consideração é um mapa 
de componentes da eSaúde, que estrutura de forma lógica, numa só página, os componentes da 
eSaúde necessários para implementar a visão nacional de eSaúde. Tal mapa pode comunicar 
informações complexas a diversos públicos de uma forma rapidamente percetível. Outra 
possibilidade é um modelo das perspetivas das partes interessadas de alto nível, que descreve 
o que o ambiente nacional de eSaúde permitiria às diversas partes interessadas (por exemplo, 
consumidores, prestadores de cuidados de saúde, etc.) fazer.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um modelo que descreva os componentes da eSaúde necessários para 
desenvolver a visão nacional de eSaúde (Figuras 9 e 10).
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Figura 9. Exemplo de mapa de componentes nacionais da eSaúde6
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Acesso e análise
de dados clínicos

em tempo 

Investigação
em cuidados

de saúde 

Investigação e
melhoramento

do apoio
à decisão clínica

Dados
demográ�cos
dos pacientes

Lista da
medicação

atual

Apoio à decisão
de prescrição de
medicamentos

Apoio à decisão
de marcação
de análises

Gestão de
medicamentos

Informações de
saúde 

Monitorização
de conformidade

Soluções da eSaúde

Administração da eSaúde

Infraestruturas da eSaúde

Facilitadores da eSaúde  
Conformidade

Regime de
licenciamento

de RSEI

Serviços de
conformidade

 
Normas

Normas de
apresentação

de dados

Encaminhamentos       
Resumos

de eventos

Noti�cações Planos de
cuidados

Receitas        Consultas

Privacidade

Regulamentação
sobre privacidade Normas de

estruturação
de dados

Política de
gestão do

consentimento

Sistemas 
informáticos

Conetividade de
banda larga

Serviço de 
transferência

de receitas

 
Repositórios de

registos de saúde
eletrónicos
individuais

Conjuntos de
dados de

informação
de saúde

Serviço do
identi�cador
nacional de
saúde (INS)

Serviço nacional
de autenticação

Diretórios de
prestadores

e serviços

Catálogo
nacional

de produtos

Recursos
humanos

Adoção

 
 

Incentivos

Estratégia Investimento Administração

Dados
clínicos

em tempo
real 

Normas de
codi�cação

clínica

Normas de
terminologia

médica

Normas de
mensagens

Normas de
certi�cação
de software

Normas de
segurança 

Campanhas de
consciencialização

Fóruns de
envolvimento

Remodelação
de práticas e

processos clínicos

Normas de
certi�cação
pro�ssional

Normas de
prática

pro�ssional

Regime de
certi�cação

Normas de
aprovisionamento

Desenvolvimento de
recursos humanos

de prestação
de cuidados

Desenvolvimento
de recursos

humanos de
TIC da saúde

Sistemas de gestão
de consultórios,

pacientes e clínicas

Marcações
e resultados
de análises

6 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Figura 10. Modelo de perspetiva das partes interessadas para um grupo de partes interessadas de 
consumidores7

Acesso a registos de saúde

Os consumidores pretendem 
maior acesso aos seus dados de 
saúde pessoais e maior 
capacidade de controlo da sua 
partilha

• Acesso ao registo de saúde 
pessoal

• Acesso ao registo de medicação
• Acesso a planos de cuidados 

eletrónicos
• Manutenção do registo pessoal 

de saúde
• Gestão do acesso ao registo de 

saúde

Os consumidores podem 
participar mais 
pró-ativamente na gestão 
de cuidados da sua 
“comunidade familiar”

Tendência para a gestão 
pró-ativa da saúde e do 
bem-estar do consumidor ou
da sua família

Participação na prestação
de cuidados

• Interação com prestadores de 
cuidados

• Interação com dispositivos de 
monitorização remota

• Registos de sintomas
• Análise de planos de cuidados

A conetividade eletrónica 
facultará aos consumidores 
novos e mais apropriados canais 
de interação com prestadores de 
cuidados ou equipas 
multidisciplinares 

Serviços de farmácia e
diagnóstico

•   Prestação de medicação 
automatizada

• Visualização de marcações e 
resultados de análises

• Marcação de consultas online

Acesso a informação de saúde

A procura dos consumidores e a 
nova tecnologia da Internet 
possibilitaram o acesso dos 
consumidores a comunidades da 
saúde e a informações especí�cas 
para suas necessidades

• Acesso a informação de saúde e 
bem-estar na Internet

• Acesso a comunidades 
associadas à saúde e a estados 
de saúde

• Acesso a portal de saúde pessoal
• Acesso ao “HealthBook”
• Acesso a dados de serviços e 

prestadores de serviços

Gestão da saúde e do bem-estar

• Gestão e monitorização da 
medicação

• Monitorização da saúde e do 
bem-estar

• Atualização de dados médicos
• Acesso remoto a apoio clínico
• Criação, visualização e 

monitorização de consultas
• Cuidados de apoio da 

comunidade familiar

Família

Comunidade
Consumidor

 

Abordagem
O Anexo E proporciona a base para o desenvolvimento de um mapa de componentes da eSaúde 
para uma visão nacional de eSaúde, o qual pode ser alargado ou aperfeiçoado conforme necessário 
e acompanhado por descrições que definam a intenção ou o âmbito de cada componente.

7 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Capítulo 10
Recolha de informação sobre o ambiente 
de eSaúde

Esta fase centra-se na recolha de informação acerca do atual ambiente de eSaúde do país.

Identi�car os
componentes
necessários

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas  

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o contexto
estratégico

Objetivo
Esta fase centra-se no entendimento do atual ambiente nacional de eSaúde em termos de 
componentes que já existem ou serão implementados durante o calendário previsto pela estratégia 
de eSaúde. 

Atividades
Investigar o atual ambiente de eSaúde quanto às sete áreas de componentes comuns:

 f liderança e administração

 f estratégia e investimento

 f serviços e aplicações

 f infraestruturas

 f normas e interoperabilidade

 f legislação, políticas e conformidade

 f recursos humanos.

Resultados
Uma descrição dos componentes da eSaúde existentes ou planeados que pode ser utilizada para 
identificar oportunidades de reutilização e partilha, bem como quaisquer lacunas que tenham de ser 
abordadas no plano de ação da eSaúde. 
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10.1 Investigação sobre o ambiente de eSaúde atual

Objetivo
Esta fase identifica os componentes da eSaúde existentes ou planeados. Esta avaliação será utilizada 
para identificar oportunidades de reutilização ou partilha de componentes, e identificar lacunas 
com vista à implementação da visão de eSaúde. São facultados exemplos de perguntas sob cada 
título para ajudar nesta etapa.

Liderança e administração
 f Que organizações e órgãos coordenam e desenvolvem a eSaúde aos níveis nacional, estadual, 
regional e local? Quais são os seus papéis e responsabilidades?

 f Que organizações ou grupos se dedicam ao desenvolvimento da eSaúde8 e qual é o seu papel 
atual no desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde?

 f Que competências e capacidades têm os grupos acima no sentido de implementar uma visão 
nacional de eSaúde e o programa de trabalho associado? Por exemplo, a questão é se tais 
grupos são competentes e capazes de efetuar:

• a execução e a supervisão do programa

• o envolvimento e a consulta das partes interessadas

• a concepção da arquitetura

• a administração e a supervisão da segurança clínica

• a gestão e o funcionamento

• a monitorização e a avaliação.

 f Atualmente, estas organizações colaboram? Se não o fazem, quais são os motivos?

 f Que autoridade e mandato têm estas entidades, em termos de ação direta nos vários níveis do 
sistema de saúde (ou seja, nacional, estadual e regional), para promover o desenvolvimento de 
um ambiente nacional de eSaúde? 

 f Que nível de autonomia têm atualmente as organizações e os prestadores de cuidados de 
saúde no que toca ao investimento na eSaúde e como varia ele no âmbito do sistema de saúde? 

 f Que nível de fragmentação existe no âmbito do sistema de saúde? Por exemplo, o sistema de 
saúde centra-se coletivamente nas prioridades do sistema de saúde ou os diferentes segmentos 
e organizações centram-se nos seus próprios efeitos específicos?

 f Qual é o compromisso político expresso de apoio ao desenvolvimento de um ambiente 
nacional de eSaúde?

Estratégia e investimento
 f Que organizações, órgãos e outros mecanismos são responsáveis pela estratégia e pelo 
planeamento da saúde aos níveis nacional, estadual, regional e local?

 f Qual é o grau de integração da estratégia e do planeamento da saúde entre os níveis nacional, 
estadual, regional e local? 

 f Como é financiado o sistema de saúde do país?

 f Como são financiados a eSaúde e o ambiente geral de TIC da saúde?

 f Existem programas ou iniciativas governamentais através dos quais esteja disponível 
financiamento para investir em TIC da saúde ou serviços e aplicações da eSaúde e em 
infraestruturas da eSaúde?

8 Entre os exemplos incluem-se a Canada Health Infoway e a National eHealth Transition Authority (NEHTA) da 
Austrália.
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 f Existem mecanismos de financiamento para investimentos na eSaúde? Estão esses mecanismos 
associados a fluxos de informação da saúde prioritários ou à implementação de normas da 
eSaúde?

 f Que organizações ou órgãos do governo desempenham funções de gestão do investimento 
para o desenvolvimento da infraestrutura nacional?

 f Houve estratégias ou planos de eSaúde que tenham fracassado ou sido interrompidos? Em 
caso afirmativo, quais foram os motivos?

Serviços e aplicações
 f Que serviços e aplicações de eSaúde foram ou estão a ser implementados no âmbito do setor da 
saúde e qual o motivo para a sua introdução?

 f Que projetos ou iniciativas-piloto estão em curso para a implementação de serviços e aplicações 
da eSaúde, e a que desafios da saúde pretendem estes dar resposta? 

 f Que fluxos de informação da saúde existem ou estão a ser implementados no setor da saúde? 

 f Que serviços e aplicações eletrónicos individuais de informação de saúde estão atualmente em 
vigor? 

 f Que nível de diversidade existe entre os produtos e aplicações de TIC da saúde9 utilizados 
atualmente no setor da saúde? Por exemplo, há aplicações ou produtos que tenham uma presença 
forte em todo o setor, ou existe uma proliferação de aplicações e produtos diferentes em vigor 
para dar resposta a necessidades locais?

 f Podem os serviços e aplicações da eSaúde existentes ser integrados a outros serviços e aplicações 
ou ampliados para além da sua dimensão atual para suportarem populações maiores de 
cidadãos e prestadores de cuidados de saúde?

 f Que canais de comunicação eletrónica estão a ser utilizados para prestar serviços de cuidados de 
saúde à distância aos cidadãos, como, por exemplo, o telefone, a videoconferência, a conferência 
web, o telemóvel e outras ferramentas eletrónicas de consulta? 

 f Que fontes de informação e conhecimento nacionais sobre saúde e outras matérias existem 
atualmente?

 f Que nível de adoção de normas da eSaúde ocorreu entre os serviços e aplicações de eSaúde 
existentes?

 f Como está a ser financiado o investimento em serviços e aplicações de eSaúde (por exemplo, por 
meios públicos, privados ou outros)?

 f Que serviços, aplicações e fontes de informação da eSaúde são utilizados atualmente para efetuar 
a gestão, a administração, a análise e a comunicação da saúde aos níveis nacional, estadual e 
regional?

 f Quais são os desafios ou os obstáculos à introdução e à utilização dos serviços e aplicações da 
eSaúde no sistema de saúde do país?

 f Houve projetos de serviços e aplicações da eSaúde de grande escala que tenham fracassado ou 
sido interrompidos? Em caso afirmativo, quais foram os motivos principais?

9  Sobretudo os fornecedores de produtos e soluções que auxiliam na gestão e na prestação de cuidados aos cidadãos, 
como os sistemas de gestão de consultórios, gestão de pacientes, informações clínicas e registos médicos eletrónicos.
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Infraestruturas
 f Podem os cidadãos, os prestadores de cuidados de saúde e as organizações de cuidados de saúde 
ser identificados de forma única em todo o setor da saúde?

 f Qual o grau de progresso dos prestadores e organizações de cuidados de saúde na sua adoção das 
TIC, em particular a utilização de sistemas informáticos e comunicações baseadas em redes?

 f Qual o seu grau de progresso na adoção de sistemas para prestadores de cuidados de saúde, como 
os sistemas de gestão de consultórios e pacientes e os sistemas de informação clínica?

 f Há segmentos do setor da saúde que poderiam ser considerados altamente informatizados, o que 
os pode tornar candidatos à obtenção de “resultados rápidos”?

 f Existem repositórios de informação de eSaúde para os cidadãos, como registos de saúde 
eletrónicos ou outros conjuntos de dados que captem as informações relativas aos contactos dos 
cidadãos com o sistema de saúde?

 f Qual é a capacidade e a cobertura da ligação em rede e da conetividade de dados em todo o país, 
incluindo as áreas metropolitanas, regionais, rurais e remotas? 

 f Qual é a capacidade e a cobertura da ligação em rede e da conetividade móvel (por exemplo, 
cobertura das redes móveis) em todo o país, incluindo as áreas metropolitanas, regionais, rurais e 
remotas? 

 f Qual é o grau de penetração dos computadores e da Internet de alta velocidade no público em 
geral?

 f Qual é o grau de penetração dos telemóveis e outros dispositivos inteligentes no público em geral?

 f Que infraestruturas informáticas nacionais, estaduais e regionais existem no país, incluindo 
componentes como parques de servidores, centros de dados, sistemas e pessoal de apoio, etc.? 

 f Podem os componentes de infraestruturas existentes ser ampliados para suportar uma utilização 
nacional mais generalizada?

 f Houve projetos de infraestruturas de TIC da eSaúde de grande escala que tenham fracassado ou 
sido interrompidos? Em caso afirmativo, quais foram os motivos principais?

Normas e interoperabilidade
 f Que trabalho foi feito quanto ao estabelecimento de normas para os seguintes aspetos:

• armazenamento de conjuntos de dados através de estruturas de dados consistentes

• intercâmbio de dados de saúde estruturados

• identificação única dos cidadãos, prestadores de cuidados de saúde e organizações de 
cuidados de saúde em todo o setor da saúde

• autenticação de organizações e prestadores de cuidados de saúde

• transmissão segura de informações de saúde entre prestadores de cuidados de saúde?

 f Que trabalho foi feito quanto ao estabelecimento de terminologias médicas e clínicas comuns?

 f Existem requisitos ou normas de interoperabilidade definidos de comum acordo para a eSaúde e 
outros serviços e aplicações de TIC da saúde?

 f Existem normas de certificação para serviços e aplicações da eSaúde que se destinem a garantir a 
interoperabilidade com outros serviços e aplicações?

 f Que organizações ou órgãos estão atualmente a desenvolver normas de eSaúde e outros materiais 
para apoiar a interoperabilidade no setor da saúde, e qual é o âmbito do seu trabalho?

 f Houve normas ou iniciativas de interoperabilidade da eSaúde que tenham fracassado ou sido 
interrompidas? Em caso afirmativo, quais foram os motivos principais?
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Legislação, políticas e conformidade
 f Que enquadramento legislativo e regulatório da proteção de dados10 existe?

 f Que áreas são abordadas no enquadramento legislativo e regulatório da proteção de dados 
existente, como, por exemplo:

• possibilidade de os cidadãos poderem optar pela aceitação, ou não, da recolha dos seus 
dados de saúde pessoais;

• fins de recolha, utilização, divulgação, exatidão, retenção, acesso e correção de dados 
incorretos e segurança dos dados de saúde pessoais dos cidadãos;

• mecanismos regulatórios, de conformidade e de aplicação?

 f O enquadramento legislativo e regulatório existente apoia ou limita a partilha de informação 
de saúde através de fronteiras geográficas e do setor da saúde?

 f Se há vários enquadramentos legislativos e regulatórios da proteção de dados aos diferentes 
níveis (por exemplo, nacional, estadual e regional), existe consistência entre os mesmos?

 f Quem é responsável pela regulação da conformidade da legislação sobre proteção de dados, 
em particular no âmbito do setor da saúde do país?

 f Que riscos colocam os enquadramentos legislativos e regulatórios existentes da proteção de 
dados ao crescimento e ao desenvolvimento do ambiente nacional de eSaúde? 

 f Que políticas da saúde e políticas económicas e nacionais gerais apoiam, direta ou 
indiretamente, melhores fluxos de informação da saúde no âmbito do sistema de saúde do 
país? Inversamente, existem políticas que possam funcionar como obstáculo ou risco quanto 
ao investimento no melhoramento dos fluxos de informação da saúde?

 f Que organizações ou órgãos são atualmente responsáveis pelo desenvolvimento de normas 
nacionais em geral e do setor da saúde em particular? 

 f Que organizações ou órgãos são atualmente responsáveis pela conformação, conformidade e 
certificação de produtos e serviços, incluindo TIC, utilizados no setor da saúde? 

 f Houve tentativas fracassadas ou interrompidas de desenvolver políticas e legislação para 
a eSaúde ou processos de conformidade da eSaúde? Em caso afirmativo, quais foram os 
motivos?

 f Existem políticas para definir a jurisdição clínica, a responsabilidade e o reembolso de 
serviços de eSaúde (seguros públicos e privados), como a telemedicina? 

 f Que políticas abordam a segurança e a qualidade dos cuidados aos pacientes, através de 
requisitos de qualidade de dados, normas de transmissão ou critérios de competência clínica?

 f Existem políticas sobre critérios de qualidade, gestão da informação e venda de 
medicamentos e produtos de saúde regulamentados na Internet?

 f Existem políticas para a equidade no acesso à informação, incluindo no que toca ao género e a 
outros grupos socioculturais?

 f Que políticas existem para estimular e gerir a inovação? Por exemplo, quem é responsável 
pela introdução da mudança e da inovação, como são geridos os riscos e como são avaliadas a 
adequação, a viabilidade e a utilidade?

 f Que políticas existem para demonstrar os efeitos na saúde resultantes da eSaúde e facultar 
provas da sua eficácia clínica? 

 f Que políticas existem para promover o comércio e os serviços eletrónicos (por exemplo, a 
assinatura eletrónica) em todos os setores?

10 Pode abranger aspetos como a privacidade, o acesso, o consentimento, a utilização e a divulgação de informações 
de saúde pessoais, bem como mecanismos através dos quais possam ser identificadas e investigadas reclamações e 
violações.
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Recursos humanos
 f Qual é o atual nível de competência dos recursos humanos da saúde no que se refere à 
utilização da eSaúde e das TIC da saúde para a prestação de cuidados de rotina aos cidadãos? 

 f Existem requisitos de certificação relativamente à utilização da eSaúde e das TIC da saúde 
por parte de um prestador de cuidados de saúde?

 f Qual é a formação sobre a utilização da eSaúde e das TIC da saúde para apoio da prestação de 
cuidados aos cidadãos atualmente proporcionada pelos programas de formação, como, por 
exemplo, os ministrados por universidades, institutos de formação profissional e associações 
profissionais?

 f Que nível de consistência ou convergência existe entre os diferentes programas de formação 
quanto à utilização da eSaúde e das TIC da saúde para apoio da prestação de cuidados 
aos cidadãos? Por exemplo, a definição de eSaúde e o entendimento dos conhecimentos 
e competências necessários aos prestadores de serviços são comuns ou diferem entre os 
programas de formação?

 f Que organizações ou órgãos são responsáveis pelo desenvolvimento dos currículos de ensino 
e formação das universidades, dos institutos de formação profissional e das associações 
profissionais, em particular para os prestadores de cuidados de saúde? 

 f Qual é a situação atual dos recursos humanos das TIC e, em particular, das TIC da saúde, da 
eSaúde e da informática na área da saúde?

 f Que programas de formação existem para ministrar ensino sobre concepção, implementação 
e funcionamento de serviços de TIC da saúde, eSaúde e informática na área da saúde? 

 f Existem qualificações reconhecidas nos domínios das TIC da saúde, da eSaúde e da 
informática na área da saúde?

 f Como é o mercado e a disponibilidade de profissionais da eSaúde e da informática (por 
exemplo, recursos humanos nacionais, recursos humanos internacionais, outros)?

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição do atual ambiente nacional de eSaúde quanto às sete áreas de 
componentes comuns da eSaúde.

Abordagem
Esta etapa exigirá uma combinação de investigação e análise internas e de consultas a partes 
interessadas do setor da saúde.

Investigação e análise internas
Poderá haver informação disponível nos organismos de saúde nacionais, estaduais e regionais, 
bem como noutros grupos e organizações vocacionados para o desenvolvimento da eSaúde. A 
investigação deve abranger ambas as vertentes, pública e privada, do setor da saúde. Para apoio 
desta etapa, podem também ser utilizados relatórios de agências internacionais como a OMS e a 
UIT.

Consultas a partes interessadas
A experiência sugere que pode ser obtido um volume considerável de informação através de 
entrevistas e consultas às partes interessadas do setor da saúde enumeradas abaixo.

 f Prestadores de cuidados de saúde individuais em áreas como a clínica geral, as especialidades 
médicas, a enfermagem, a patologia, o diagnóstico, a farmácia e a radiologia.

 f Representantes ou órgãos setoriais dos prestadores de cuidados de saúde.
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 f Elementos de organismos e organizações de saúde nacionais, estaduais, regionais e locais, 
como, por exemplo:

• gestores e administradores de serviços de cuidados de saúde ou similares

• chefes e diretores clínicos ou similares

• diretores de informação (CIOs) ou similares

• representantes de grupos e organizações de eSaúde/informática na área da saúde

• profissionais da saúde (ou grupos representativos apropriados).

Outras sugestões e perspetivas
O foco de atenção deve ser ampliado para possibilitar a identificação de componentes úteis 
no âmbito dos setores público e privado em geral. O facto de algo não ser considerado como 
eSaúde ou não ser atualmente utilizado pelo setor da saúde não o exclui automaticamente em 
termos de relevância para a implementação de um ambiente nacional de eSaúde. Por exemplo, 
os componentes da governação eletrónica que tenham sido desenvolvidos através de outros 
programas têm potencial para serem utilizados como parte de um ambiente nacional de eSaúde. 
Entre os exemplos podem incluir-se os sistemas de identificação única, as infraestruturas de TIC e 
os componentes organizacionais. 

Deve assegurar-se que esta etapa não absorva o processo de desenvolvimento da visão nacional 
de eSaúde. Os projetos de desenvolvimento da visão e da estratégia são, com frequência, 
negativamente afetados pelo dispêndio excessivo de tempo e esforço na recolha e na análise de 
informação relativa ao ambiente existente. Em vez disso, as atenções devem ser mais direcionadas 
para o ambiente futuro. Para minimizar tal risco, esta etapa deve ser limitada no tempo. 

É também importante que, durante esta etapa, os elementos da equipa de estratégia da eSaúde 
não condicionem, voluntária ou involuntariamente, as suas reflexões. As atenções devem centrar-
se na recolha de informação sobre o ambiente de eSaúde existente e não na avaliação do que a 
informação significa para a implementação da visão nacional de eSaúde. A fase seguinte centra-se 
no entendimento das implicações para a visão.
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Capítulo 11
Avaliação de oportunidades, lacunas, 
riscos e obstáculos

Esta fase centra-se na avaliação do ambiente de eSaúde existente para identificar oportunidades, 
lacunas e obstáculos à concretização da visão de eSaúde.

Identi�car os
componentes
necessários   

Aperfeiçoar a visão
e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades e
lacunas

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o contexto
estratégico

Objetivo
Esta fase conjuga o conhecimento dos componentes da eSaúde e o ambiente de eSaúde existente 
no sentido de identificar oportunidades para a reutilização ou partilha de componentes, lacunas a 
solucionar e riscos e obstáculos potenciais em relação a tais procedimentos. Esta é uma fase crítica 
do processo porque será a base para o aperfeiçoamento do esboço da visão com vista a uma visão 
de eSaúde ambiciosa mas, ainda assim, pragmática.

Atividades 
Avaliar os componentes da eSaúde existentes ou planeados por comparação com os componentes 
necessários nas sete áreas comuns: 

 f liderança e administração

 f estratégia e investimento

 f serviços e aplicações

 f infraestruturas

 f normas e interoperabilidade

 f legislação, políticas e conformidade

 f recursos humanos.

Resultados 
Uma descrição de: 

 f componentes da eSaúde existentes que podem ser reutilizados ou partilhados por um 
ambiente nacional de eSaúde

 f componentes da eSaúde que não existem e terão de ser desenvolvidos

 f riscos e obstáculos associados às oportunidades e lacunas identificadas.
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11.1 Avaliação dos componentes da eSaúde existentes 
comparados aos componentes necessários 

Objetivo
Esta fase centra-se na identificação de três elementos principais.

 f Oportunidades de reutilização e partilha: que componentes da eSaúde existentes podem ser 
utilizados na implementação da visão nacional de eSaúde? 

 f Lacunas: onde é que faltam componentes da eSaúde adequados identificados como 
necessários no esboço da visão?

 f Riscos e obstáculos: que riscos e obstáculos podem afetar a capacidade de implementação dos 
componentes da eSaúde necessários?

Os componentes da eSaúde necessários (Capítulo 8) são comparados aos componentes da eSaúde 
existentes (Capítulo 10) para determinar as oportunidades, as lacunas, os riscos e os obstáculos 
(Figura 11).

Figura 11. Identificação de oportunidades de alavancagem, lacunas, riscos e obstáculos 

Componentes da
eSaúde necessários

Visão para a eSaúde
nacional
 

 
Componentes da
eSaúde existentes

Noção do ambiente
de eSaúde existente

 

Alavancagem de
oportunidades
Lacunas
Riscos e
obstáculos

comparar

Implicações

Identificação de oportunidades de reutilização e partilha
As perguntas abaixo auxiliam na identificação de oportunidades de reutilização e partilha.

 f Que componentes da eSaúde existentes ou planeados poderiam, parcial ou totalmente, 
proporcionar um componente da eSaúde necessário?

 f Qual é o calendário para a implementação dos componentes da eSaúde planeados e de que 
depende essa implementação (por exemplo, legislação, financiamento, políticas, outros 
componentes, etc.)?

 f Como teria de ser modificado um componente de eSaúde existente (ou planeado) para 
possibilitar a sua utilização no âmbito do ambiente nacional de eSaúde?

 f Qual seria o calendário geral para a modificação ou ampliação dos componentes existentes? 

 f Quais seriam os custos gerais com a modificação ou ampliação dos componentes existentes?

 f Que partes interessadas devem ser consultadas sobre a utilização de um componente 
existente ou planeado?
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Identificação de lacunas
As perguntas abaixo auxiliam na identificação de lacunas.

 f Que componentes da eSaúde necessários do esboço da visão carecem de componentes 
existentes nos quais se possam basear (componentes inexistentes ou inadequados)?

 f Que investimento em componentes da eSaúde será necessário para suprir essas lacunas, 
incluindo os casos em que um componente existente (ou planeado) tenha de ser ampliado ou 
alargado já que proporciona apenas parcialmente um componente da eSaúde necessário?

 f Que medidas ou atividades têm de ocorrer como parte de tal investimento? 

 f A realização de tais atividades depende de algum outro investimento (por exemplo, 
legislação, financiamento, políticas, outros componentes, etc.)?

 f Qual seria o calendário geral para a realização desse investimento? 

 f Quais seriam os custos gerais com a realização desse investimento?

 f Que partes interessadas devem ser consultadas e envolvidas na concepção, implementação e 
exploração de tais investimentos?

Identificação de riscos e obstáculos
As perguntas abaixo auxiliam na identificação de riscos e obstáculos.

 f Que riscos e obstáculos estão associados à utilização de um componente da eSaúde existente 
ou planeado na visão nacional? Entre os exemplos de riscos potenciais incluem-se:

• capacidade para envolvimento eficaz e obtenção de apoio das partes interessadas

• disponibilidade de competências, conhecimento e experiência

• práticas e atitudes culturais existentes e adoção resultante da eSaúde

• enquadramentos legislativos e regulatórios existentes

• políticas governamentais de saúde e outras existentes

• qualidade e segurança clínica

• privacidade e segurança dos dados de saúde pessoais

• dependências de outros componentes da eSaúde

• estabilidade e continuidade dos líderes políticos e burocráticos do setor da saúde

• disponibilidade de financiamento para o investimento

• capacidade de obtenção de consenso, apoio e ação dos vários grupos de partes interessadas.

 f Qual seria o impacto da não abordagem destas lacunas sobre a visão de eSaúde?

 f Existem riscos e obstáculos que realcem a falta de componentes da eSaúde?

 f Que medidas devem ser tomadas para atenuar esses riscos e obstáculos?

Resultados recomendados
Esta fase deve gerar uma descrição das oportunidades de reutilização e partilha, das lacunas e dos 
riscos e obstáculos associados à implementação da visão nacional de eSaúde inicial.
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Abordagem
Esta fase requer uma conjugação de avaliação interna suportada por consultas às partes 
interessadas para validar e aprimorar os efeitos da avaliação.

Avaliação interna
O processo de avaliação deve incluir quatro etapas:

1. Comparação dos componentes da eSaúde necessários à visão inicial de eSaúde com a noção 
dos componentes existentes ou planeados do atual ambiente de eSaúde.

2. Identificação e descrição das oportunidades de reutilização ou partilha dos componentes da 
eSaúde existentes.

3. Identificação e descrição das lacunas na implementação dos componentes necessários à 
visão de eSaúde inicial (ou seja, os casos em que parece não haver componentes existentes 
adequados no atual ambiente de eSaúde).

4. Identificação e descrição dos riscos e obstáculos identificados durante a análise das 
oportunidades de reutilização e partilha e das lacunas, juntamente com quaisquer outros 
riscos e obstáculos ambientais ou setoriais mais gerais que devam ser tidos em consideração.

Consultas a partes interessadas
As partes interessadas devem ser consultadas para confirmar se os componentes da eSaúde 
podem, de facto, ser reutilizados ou partilhados, bem como para considerações adicionais e riscos 
e obstáculos que possam ter de ser considerados. Tal contributo pode ser utilizado para validar 
ou aperfeiçoar a avaliação. Poderá não haver uma parte interessada ou um conjunto de partes 
interessadas imediatos, associados a uma lacuna, a um risco ou a um obstáculo em particular. Em 
tal caso, um grupo de referência de partes interessadas11 pode identificar as partes interessadas 
que devem ser consultadas. 

11 O papel de um grupo de referência de partes interessadas é discutido como parte da abordagem recomendada à 
administração do desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde (Secção 4.2).
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Capítulo 12
Aperfeiçoamento da visão e 
desenvolvimento de recomendações 
estratégicas

Esta fase centra-se no aperfeiçoamento da visão inicial para a eSaúde e no desenvolvimento de um 
conjunto de recomendações estratégicas.

Identi�car os
componentes
necessários

Aperfeiçoar a
visão e desenvolver
recomendações
estratégicas   

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Recolher informação sobre o ambiente de eSaúde

Esboçar uma
visão inicial

Avaliar
oportunidades
e lacunas 

Aprender com as
tendências e a experiência

Estabelecer o contexto
estratégico

Objetivo 
Esta fase aperfeiçoa a visão inicial “irrestrita” tomando em consideração as oportunidades e 
lacunas que foram identificadas, juntamente com outros riscos e obstáculos para a implementação 
do ambiente nacional de eSaúde. Tal cria uma visão ambiciosa, mas pragmática, para a eSaúde 
nacional. É também desenvolvido durante esta fase um conjunto de recomendações estratégicas 
para a implementação dessa visão aperfeiçoada, o qual forma o principal contributo para a Parte 2 
deste Pacote de Ferramentas. 

Atividades 
 f Ajustar o âmbito e o foco.

 f Aperfeiçoar a visão inicial.

 f Desenvolver recomendações estratégicas.

 f Obter aprovação e comunicar a visão nacional de eSaúde e as recomendações estratégicas.

Resultados 
 f Uma visão ambiciosa, mas pragmática, para a eSaúde nacional.

 f Um conjunto de recomendações estratégicas para a implementação dos componentes, 
serviços e aplicações de eSaúde necessários que estão subjacentes à visão aperfeiçoada.

 f Aprovação das recomendações da visão por parte dos decisores.

 f Comunicação da visão à comunidade de partes interessadas em geral.
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12.1 Ajuste do âmbito e do foco

Objetivo 
Os países terão compromissos, componentes e recursos diferentes para implementar uma visão 
nacional de eSaúde e também iniciarão a sua viagem pela eSaúde a partir de pontos bastante 
distintos.

Tal significa que alguns países poderão dedicar-se à implementação de todos os componentes 
da eSaúde identificados no Capítulo 9, enquanto outros se concentrarão num subconjunto dos 
mesmos. A priorização é um processo iterativo, influenciado por fatores internos e externos 
(Tabela 24). 

Tabela 24. Fatores internos e externos na priorização da eSaúde

Tipo Descrição Exemplos

Interno Conhecimento 
e perspetivas 
obtidos ao longo do 
desenvolvimento 
da visão nacional de 
eSaúde.

yy Oportunidades de reutilização e partilha dos componentes existentes 
yy Lacunas que têm de ser preenchidas 
yy Riscos e obstáculos associados às oportunidades e lacunas
yy Dependências do estabelecimento de outros componentes
yy Estimativas de alto nível da magnitude e da duração do financiamento para 
estabelecer os componentes necessários

Externo Orientação e direção 
proporcionadas pelos 
decisores e partes 
interessadas da área 
política e do setor da 
saúde.

yy Pretensão de uma visão nacional de eSaúde e do modo como esta deve equilibrar:
   – efeitos de curto prazo da eSaúde (1-3 anos)
   – efeitos de longo prazo da eSaúde (5-10 anos)
yy Opiniões sobre o que será provavelmente alcançado no calendário previsto tendo em 
conta a paisagem política e do setor da saúde
yy Financiamento e recursos provavelmente disponíveis que o país tem (ou irá ter) para 
aplicar na implementação da visão

Este processo examina a visão em função dos seguintes critérios: (1) é realista, dados os riscos, 
lacunas e oportunidades; (2) os efeitos da eSaúde estão em harmonia com as prioridades da saúde; 
e (3) existe apoio suficiente?

Não é intenção desta etapa desenvolver um roteiro detalhado das atividades prioritárias, mas 
antes identificar o conjunto geral de componentes da eSaúde que devem ser implementados no 
calendário previsto pela visão nacional de eSaúde (a Parte 2 do Pacote de Ferramentas centra-se 
no desenvolvimento de um plano de ação nacional). Também não é objetivo desta fase desenvolver 
um plano de negócios detalhado que cubra os benefícios e os custos. Embora o financiamento seja 
brevemente explorado nesta fase, e mais detalhadamente na Parte 2, o desenvolvimento de um 
plano de negócios está para além do âmbito do Pacote de Ferramentas.

Resultados recomendados
Esta etapa deve descrever os componentes da eSaúde que serão implementados e a fundamentação 
da sua escolha.

Abordagem
Esta etapa é um processo iterativo constituído por análise interna e apoiado por consultas a partes 
interessadas da área política e do setor da saúde (Figura 12, Tabela 25).
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Tabela 25. Etapas para o aperfeiçoamento da visão de eSaúde

Visão inicial para a eSaúde
Análise do ambiente de eSaúde
(oportunidades, lacunas, riscos, calendário) Componentes da

eSaúde que
podem ser realisticamente

implementados

Calendário ou
componentes revistos

Análise dos
efeitos,

prioridades e
calendário da

eSaúde

Financiamento e
compromissos
quanti�cados

Visão
aperfeiçoada

da eSaúde

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3

Tabela 25. Etapas para o aperfeiçoamento da visão de eSaúde

Etapa Contributos Exemplos de perguntas Efeitos possíveis

1 Análise do ambiente de 
eSaúde:

yy oportunidades de 
reutilização e partilha
yy lacunas
yy riscos e obstáculos
yy calendário da visão

yy Dadas as oportunidades de reutilização e 
partilha, as lacunas, os riscos e os obstáculos 
identificados, que componentes da eSaúde 
podem realisticamente ser implementados 
dentro do calendário previsto?
yy O que pensam as partes interessadas da área 
política e do setor da saúde que pode ser 
realisticamente implementado dentro do 
calendário previsto?

Uma noção dos componentes 
da eSaúde que podem ser 
realisticamente implementados 
dentro do calendário pretendido.

2 yy Resultados da etapa (1)
yy Noção dos efeitos no sistema 
de saúde
yy Noção dos efeitos na saúde 
da população
yy Noção dos efeitos em 
setores que não o da saúde

yy Que efeitos no sistema de saúde, na saúde da 
população e em setores que não o da saúde 
possibilitarão os componentes da eSaúde 
propostos?
yy Em que medida se harmonizarão esses 
efeitos com as prioridades estratégicas da 
saúde a curto e longo prazos?

Um conjunto otimizado de 
componentes da eSaúde; ou

a necessidade de reformular o 
calendário da visão nacional de 
eSaúde.

3 yy Resultados da etapa (2)
yy Empenho político na visão 
nacional de eSaúde
yy Empenho das partes 
interessadas na visão 
nacional
yy Financiamento provável 
que estará disponível para 
implementar a visão

yy Estes efeitos são aceitáveis para os decisores 
e partes interessadas da área política e do 
setor da saúde?
yy Dado o financiamento que estará 
provavelmente disponível, que componentes 
da eSaúde podem ser implementados?
yy Devem os objetivos e desafios do sistema 
de saúde ser reformulados para limitar ou 
ampliar o âmbito dos componentes da 
eSaúde que podem ser implementados?

Um conjunto sustentado e 
priorizado de componentes da 
eSaúde; ou 

a necessidade de reformular 
as prioridades estratégicas da 
saúde a que a visão deve dar 
resposta; ou

a necessidade de reformular o 
calendário da visão nacional de 
eSaúde.

Embora o diagrama e a tabela acima sugiram uma abordagem estruturada e linear a esta 
priorização, na realidade o processo tem de ser flexível na movimentação entre as várias etapas, à 
medida que são facultados conhecimento e orientação pelas partes interessadas da área política e 
do setor da saúde. É também importante reconhecer que esta etapa se centra na priorização a um 
nível estratégico e não a um nível de planeamento de programas. O planeamento detalhado e a 
priorização a ele associada constituem o foco da Parte 2 deste Pacote de Ferramentas.
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12.2 Aperfeiçoamento da visão inicial de eSaúde 

Objetivo
Esta etapa aperfeiçoa a visão inicial de eSaúde para refletir os efeitos do processo de priorização. 
Abaixo são apresentados exemplos dos tipos de perguntas que devem ser explorados.

 f Com que grau de eficácia se consegue alcançar os efeitos da eSaúde definidos na Secção 8.2 do 
Capítulo 8 com o conjunto prioritário de componentes da eSaúde?

 f O que é necessário rever nos efeitos da eSaúde para refletir com rigor o conjunto prioritário de 
componentes da eSaúde?

 f Que mudanças são necessárias na declaração de visão inicial de eSaúde como resultado da 
revisão dos efeitos da eSaúde?

 f O que significam essas mudanças para cada um dos grupos de partes interessadas aos quais 
a visão de eSaúde inicial foi originalmente descrita e como terão de ser atualizadas essas 
descrições? 

 f Que mudanças são necessárias nos modelos de arquitetura estratégica da eSaúde?

Resultados recomendados
Esta etapa deve atualizar os resultados desenvolvidos nos Capítulos 8 e 9 para refletir o conjunto 
prioritário de componentes da eSaúde. Os resultados a serem atualizados incluem:

 f efeitos da eSaúde (Secção 8.2)

 f declaração de visão de eSaúde (Secção 8.4)

 f descrições do que a visão significa para os grupos de partes interessadas importantes (Secção 8.5)

 f cenários que demonstram a visão na prática (Secção 8.6)

 f modelos de arquitetura estratégica da eSaúde (Secção 9.8).

O conteúdo que já não é necessário é conservado em vez de eliminado, servindo como material de 
consulta para potenciais direções futuras da eSaúde. Tal assegura que o trabalho não se perca e 
que possa ser revisitado em ocasião posterior, como parte potencial do processo de revisão da visão 
nacional de eSaúde.

Abordagem
Esta deve ser uma atividade interna, porque se centra no aperfeiçoamento de material 
desenvolvido previamente. Os resultados desta etapa devem ser analisados pelas partes 
interessadas originalmente envolvidas no desenvolvimento da visão de eSaúde inicial.

12.3 Desenvolvimento de recomendações estratégicas 

Objetivo
Esta etapa descreve as recomendações estratégicas para a implementação da visão de eSaúde 
aperfeiçoada. As recomendações estratégicas devem ser de alto nível, centradas nos efeitos, e devem 
ser descritas para cada uma das sete áreas de componentes comuns da eSaúde que foram utilizadas 
ao longo deste processo. 

As recomendações estratégicas descrevem as medidas de alto nível necessárias para implementar 
o ambiente nacional de eSaúde. Tais medidas podem descrever o modo como os componentes da 
eSaúde serão implementados ou como os componentes da eSaúde existentes serão reajustados ou 
alargados. As dependências entre recomendações estratégicas devem também ser identificadas, 
juntamente com os riscos e obstáculos associados. A compreensão das dependências, dos riscos e dos 
obstáculos constituirá um contributo importante para a Parte 2 deste Pacote de Ferramentas.
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Resultados recomendados
Cada recomendação estratégica (Caixa 10) deve ser referenciada de forma única para possibilitar a 
rastreabilidade até ao plano de ação nacional (a ser desenvolvido na Parte 2) e deve incluir:

 f a fundamentação da recomendação

 f uma descrição das medidas de alto nível a serem executadas

 f as dependências de outras recomendações e a natureza de tal dependência

 f os riscos e obstáculos.

As medidas são indicativas e destinam-se a auxiliar na compreensão das implicações da 
estratégia. Estas medidas serão aperfeiçoadas durante o planeamento detalhado conduzido na 
Parte 2.

Caixa 10. Exemplo de uma recomendação estratégica para uma visão nacional de eSaúde

Componentes de infraestrutura da eSaúde

Formar as bases para o intercâmbio de informação eletrónica através das fronteiras geográficas e do setor da saúde

Recomendações estratégicas

Ref Recomendação Fundamentação e medidas específicas Dependências

R.1 Implementar um 
sistema e um serviço 
de identificação 
nacional de saúde 
única

Há uma necessidade urgente de se conceber, desenvolver e implementar 
um sistema de identificação e autenticação para os dados de saúde 
pessoais, já que tal serviço é fundamental para a capacidade do país de 
aceder e partilhar informação de forma segura e fiável.

Inclui funções para identificar de forma única os cidadãos, os prestadores 
de cuidados e as organizações de prestação de cuidados, de forma a 
assegurar que os dados da pessoa certa sejam enviados ao prestador de 
cuidados certo.

Os serviços de identificação devem incluir a atribuição e a gestão de 
identificadores únicos e o fornecimento de diretórios que permitam aos 
prestadores de serviços serem localizados por nome e tipo de serviços.

As medidas específicas incluiriam:

yy conceber e desenvolver um serviço nacional de identificação de saúde 
única (ISU);
yy contratar um prestador de serviços para assumir a responsabilidade 
pelo funcionamento do serviço de ISU com base na confirmação de 
componentes do prestador e na capacidade para gerir e manter o 
serviço. Estabelecer um contrato de serviços e um acordo de nível de 
serviço para a gestão do serviço de ISU;
yy estabelecer um plano de administração para supervisão do 
funcionamento do serviço de ISU;
yy tornar universal e automática a atribuição de identificadores nacionais 
aos cidadãos e prestadores de cuidados e obrigar a sua utilização para a 
prestação de serviços de saúde financiados pelo Estado.

R.15, R.17
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R.2 Estabelecer 
mecanismos 
para incentivar 
os prestadores 
de cuidados a 
investirem na 
implementação 
e na manutenção 
de uma base de 
referência aceitável 
de infraestruturas 
informáticas

Um obstáculo crucial à adoção da eSaúde é a qualidade relativamente 
fraca das infraestruturas informáticas (computadores pessoais, 
conetividade em rede e sistemas nucleares de gestão de pacientes, 
clínicas e consultórios) em todo o setor da saúde. Para conseguir os 
sustentáculos das infraestruturas para apoio da eSaúde, há a necessidade 
de incentivar os prestadores e as organizações de cuidados a investirem 
numa base aceitável de infraestruturas informáticas.

As medidas específicas incluiriam:

yy persuadir os governos e autoridades nacionais e estaduais a investirem 
fundos suficientes no estabelecimento e na manutenção de uma base 
de referência aceitável de infraestruturas informáticas;
yy associar a certificação dos prestadores de cuidados ao investimento em 
infraestruturas informáticas.

R.24, R34

Abordagem
Esta etapa deve ser uma atividade interna que envolverá sessões de discussão e trabalho para 
formular um conjunto de recomendações que implemente coletivamente os componentes 
da eSaúde subjacentes às medidas aperfeiçoadas. As recomendações estratégicas devem ser 
testadas e aperfeiçoadas com as partes interessadas, as quais devem facultar contributos sobre 
cada recomendação.

12.4 Obtenção de aprovação e comunicação da visão 
nacional de eSaúde e das recomendações estratégicas

Objetivo
Esta etapa envolve a obtenção de aprovação da visão nacional de eSaúde finalizada e das 
recomendações estratégicas associadas, seguida da sua comunicação ao ambiente de partes 
interessadas em geral. Conclui o desenvolvimento da visão nacional de eSaúde e marca o 
começo da transição para o desenvolvimento do plano de ação.

Resultados recomendados
Esta etapa gerará as aprovações mencionadas acima por parte do(s) decisor(es) apropriado(s) e 
irá comunicá-las à comunidade de partes interessadas em geral. Também facilita a compreensão 
e o apoio prévios ao desenvolvimento do plano de ação.

Abordagem
Esta envolve a apresentação, a análise e a obtenção de aprovação da visão nacional de eSaúde e 
das recomendações associadas por parte do(s) decisor(es) apropriado(s). Este será, normalmente, 
a comissão diretiva estabelecida para administrar o desenvolvimento da visão nacional de 
eSaúde. 

Uma vez aprovadas, a visão nacional de eSaúde e as recomendações estratégicas deverão ser 
publicadas e comunicadas às partes interessadas e ao público em geral. Tal dará início a um 
período de educação e consciencialização sobre a visão nacional de eSaúde e o que ela significa 
para o país. Este período requer que sejam escutados comentários, opiniões e perspetivas 
e que seja dada resposta aos mesmos. Alguns contributos poderão até originar ajustes em 
determinados aspetos da visão ou das recomendações. 

O período de educação, consciencialização e escuta de opiniões terá uma duração variável, 
dependendo da urgência em avançar com o desenvolvimento de um plano de ação. Por 
exemplo, alguns países podem optar por um período de consultas mais gerais relativamente 
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à visão nacional de eSaúde e às recomendações, possivelmente sob a forma de um convite 
à apresentação de observações e comentários por parte da população. Tal poderá anteceder 
o aperfeiçoamento final da visão nacional de eSaúde. Outro país pode considerar que o 
envolvimento das partes interessadas é suficiente e que o desenvolvimento do plano de ação 
deve avançar.

Este período pode também sobrepor-se à mobilização da equipa que será responsável pelo 
desenvolvimento do plano. Estas atividades estão descritas na Parte 2 do Pacote de Ferramentas. 
A Parte 2 trata também da necessidade de rever a visão nacional de eSaúde no sentido de refletir 
a disponibilidade de financiamento. 
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aNEXo a
Exemplos de eSaúde

Estes exemplos foram obtidos junto do Observatório Global para a eSaúde
(http://www.who.int/goe/en).

Registos médicos eletrónicos (RME)
Um RME é um registo médico informatizado utilizado para recolher, guardar e partilhar 
informações entre prestadores de cuidados de saúde de uma organização, apoiando a prestação 
de serviços de saúde aos pacientes. Os sistemas de RME podem ser autónomos ou estar 
integrados a outros sistemas de informação numa organização de serviços de saúde. Eles 
funcionam como o registo legal criado durante a prestação dos cuidados ao paciente.

Registos de saúde eletrónicos (RSE)
Um RSE é um registo de saúde informatizado utilizado para recolher, guardar, aceder e 
partilhar dados resumidos de um paciente entre organizações e prestadores de cuidados de 
saúde. Entre os exemplos de dados incluem-se as caraterísticas demográficas, o historial clínico, 
a medicação, as alergias, as vacinas, os registos de alta hospitalar e outros dados resumidos. 
Normalmente, os RSE são desenvolvidos para apoio da prestação de cuidados através de 
fronteiras geográficas e do setor da saúde. Podem também ser utilizados pelos cidadãos e seus 
cuidadores no sentido de terem um papel mais ativo no controlo da sua própria saúde.

Registos de saúde pessoais (RSP)
Um RSP é um registo de saúde informatizado criado e mantido por uma pessoa que é pró-ativa 
no controlo da sua própria saúde. O registo pode ser privado ou disponibilizado aos prestadores 
de cuidados de saúde. Os RSP podem conter um leque diversificado de dados, como as alergias, 
as reações adversas a medicamentos, as doenças crónicas, o historial familiar, as enfermidades e 
hospitalizações, a medicação, os planos de dieta e exercício e os resultados de análises.

Telemedicina (telessaúde)
A telemedicina apoia a prestação de serviços de cuidados de saúde à distância, ou seja, o 
paciente e os prestadores de cuidados de saúde não precisam de estar no mesmo lugar. A 
telemedicina possibilita a prestação de cuidados seguros e de qualidade a pessoas que vivam 
em zonas com acesso limitado a serviços. Abaixo são apresentados exemplos de serviços de 
telemedicina.

 f Serviços de armazenamento e encaminhamento que envolvem a recolha de dados clínicos 
(por exemplo, imagens) e a sua transmissão para um prestador de cuidados de saúde (por 
exemplo, um médico de clínica geral ou especialista) para avaliação offline e recomendações 
de tratamento. Entre os exemplos incluem-se a telerradiologia e a telepatologia. 

 f Serviços de monitorização remota que permitem que os prestadores de cuidados de saúde 
acompanhem o estado de um paciente à distância, através de meios tecnológicos como 
implantes de dispositivos e sensores com ligações sem fios ou com fios.

 f Serviços interativos que possibilitam o contacto em tempo real entre o paciente e o seu 
prestador de cuidados de saúde através de meios como o telefone, a conferência web, a 
videoconferência e outras formas de comunicação online e remota. Os serviços de psiquiatria 
e saúde mental são exemplos clássicos.
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Os serviços de telecuidados possibilitam cuidados e apoio a pessoas idosas ou com necessidades 
especiais. Tal ajuda-as a permanecerem independentes nas suas casas e aumenta o seu sentido de 
ligação à comunidade em geral. Os serviços incluem os alertas (por exemplo, em caso de acidentes 
domésticos, tais como quedas) e a monitorização (por exemplo, de sinais vitais, glicemia ou peso).

mSaúde 
A mSaúde diz respeito aos serviços e informações facultados através de dispositivos móveis, 
como telemóveis e computadores de mão. A mSaúde teve uma rápida ascensão nos países em 
desenvolvimento devido à grande penetração dos telemóveis e à ausência de outras infraestruturas 
de saúde modernas.

Entre os exemplos inclui-se a utilização de dispositivos móveis para:

 f recolha de dados para fins de vigilância e saúde pública (por exemplo, investigação de surtos)

 f monitorização em tempo real da saúde dos cidadãos

 f apoio ao tratamento, aconselhamento médico e conformidade da medicação

 f informações de saúde para profissionais, investigadores e pacientes

 f programas de educação e consciencialização sobre saúde

 f apoio ao diagnóstico e ao tratamento, comunicação com trabalhadores dos cuidados de saúde.

Sistemas de apoio à decisão
Os sistemas de apoio à decisão auxiliam os prestadores de cuidados de saúde na tomada de decisões 
de diagnóstico e tratamento. Estes sistemas conjugam os dados de saúde atuais e históricos do 
paciente com o conhecimento do prestador de cuidados de saúde, proporcionando aconselhamento 
com vista à obtenção de cuidados de melhor qualidade e efeitos positivos para o paciente.

Por exemplo, na área da gestão da medicação, as ferramentas de apoio à decisão baseiam-se em 
fontes eletrónicas de conhecimento, como diretrizes de prática clínica e bases de conhecimento, e 
aplicam esse conhecimento aos dados clínicos e do paciente locais através de regras especializadas 
para orientar a tomada de decisões sobre medicação. Os sistemas de apoio à decisão, quando 
aliados a uma base abrangente e exata de dados dos pacientes, conseguem identificar potenciais 
interações entre medicamentos, imprecisões de dosagem e erros de prescrição que poderiam originar 
ocorrências adversas graves.

Serviços de controlo de doenças crónicas
Os serviços de controlo de doenças crónicas foram concebidos para melhorar a coordenação e a 
gestão dos cuidados destinados a pacientes com problemas crónicos. O melhor acompanhamento 
do estado de saúde, dos resultados de análises e de outros parâmetros possibilita o controlo e 
a prevenção mais rigorosos de episódios de doença aguda ou deterioração do estado de saúde. 
O acompanhamento da informação ao longo do tempo apoia o planeamento de cuidados 
individuais, bem como a concepção de programas, a atribuição de recursos e a investigação sobre 
estados de doença, beneficiando clínicos, administradores, gestores e investigadores.

Sistemas de gestão de consultórios, pacientes e clínicas
Os sistemas de gestão de consultórios, pacientes e clínicas são sistemas informáticos que as 
organizações de cuidados de saúde utilizam para gerir a prestação de cuidados aos cidadãos. 
Estes sistemas proporcionam a capacidade para recolher, armazenar, aceder e partilhar dados dos 
pacientes durante os seus episódios de prestação de cuidados. Podem também proporcionar um 
amplo leque de funções de gestão e prestação de cuidados de saúde a uma entidade prestadora, 
como a gestão dos diagnósticos, a gestão da agenda e dos recursos, a gestão de cuidados clínicos e a 
comunicação. Os sistemas de gestão de consultórios, pacientes e clínicas constituem uma das bases 
necessárias à recolha, ao registo e à partilha de informação eletrónica no setor da saúde de um país.
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Serviços eletrónicos de medicação
Os serviços eletrónicos de medicação beneficiam os profissionais de cuidados de saúde e o 
público em geral. Serviços como a prescrição eletrónica possibilitam a transmissão eletrónica 
dos dados das receitas do profissional de saúde para a farmácia, reduzindo os erros de medicação 
e substituindo os sistemas baseados em papel. A compra de medicação online (Internet) 
em farmácias certificadas pode reduzir o custo e melhorar a conveniência e o acesso aos 
medicamentos.

Recursos de conhecimento da saúde
Os recursos de conhecimento da saúde abrangem os serviços que gerem e facultam acesso a 
informação fiável para apoio dos prestadores de cuidados de saúde e dos cidadãos. Os recursos 
incluem publicações eletrónicas e coleções de recursos internacionais, publicações eletrónicas 
nacionais e arquivos nacionais de acesso livre.

Aprendizagem à distância para profissionais da saúde 
(Aprendizagem Eletrónica)
A Aprendizagem Eletrónica abrange a educação e a formação sob forma eletrónica para 
profissionais da saúde. A Aprendizagem Eletrónica pode melhorar a qualidade da educação, 
aumentar o acesso em lugares onde os recursos de aprendizagem estejam indisponíveis, ou 
utilizar novas formas de aprendizagem. Entre os exemplos de utilização incluem-se a formação 
médica contínua para médicos e enfermeiros e a formação sobre serviços preventivos ao nível das 
famílias para trabalhadores da saúde comunitários. As ferramentas da Aprendizagem Eletrónica 
variam amplamente e podem possibilitar a interação entre o formando e o formador, o acesso 
a bibliotecas digitais e cursos online, as redes para partilha de experiências ou a utilização de 
dispositivos móveis para aceder a informação de apoio à prestação de cuidados.

Sistemas de informação de saúde
Os sistemas de informação de saúde facilitam a recolha, a agregação, a análise e a síntese de dados 
a partir de diversas fontes para relatar a situação e as tendências da saúde (incidência de doenças, 
padrões de comportamentos de risco, cobertura dos serviços de saúde e mensuração do sistema 
de saúde). Os países podem ter em funcionamento um ou mais sistemas de informação de saúde 
para apoio da comunicação sobre doenças ou programas. Podem também ter estratégias de SIS 
que visam melhorar a tomada de decisões, o desenvolvimento de políticas, a gestão dos serviços de 
saúde, a resposta a ameaças emergentes e a atribuição de recursos da saúde.12

12 Health Metrics Network (HMN). Framework for Health Information Systems Strengthening:
www.who.int/healthmetrics/documents/framework/en/index.html.
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aNEXo B
Benefícios da eSaúde

 Tabela 26. Exemplos de benefícios da eSaúde 13,14,15

Área benefi ciada Exemplos

Acesso a serviços yy Capacidade para prestar serviços básicos e avançados a comunidades rurais e remotas
yy Capacidade para os pacientes localizarem os prestadores de cuidados de saúde que oferecem os 
serviços de que precisam
yy Acesso a segunda opinião médica de especialistas à distância

Ganhos de efi ciência na 
prestação de serviços de 
saúde

yy Produtividade melhorada dos recursos humanos da saúde devido a maiores efi ciências na 
obtenção de dados dos pacientes, na manutenção dos registos, na administração e nos 
encaminhamentos
yy Utilização melhorada dos recursos humanos da saúde através de modelos de prestação de 
cuidados de saúde à distância

Qualidade e segurança dos 
cuidados

yy Aumento da adesão às boas práticas pelos prestadores de cuidados de saúde; redução de 
ocorrências adversas medicamente evitáveis
yy Capacidade melhorada para monitorizar a conformidade com as medicações e outros regimes 
de tratamento

Monitorização e relato da 
saúde

yy Capacidade melhorada para apoiar a vigilância e a gestão das intervenções na saúde pública
yy Capacidade melhorada para analisar e relatar os efeitos na saúde da população

Acesso a conhecimento e 
educação na área da saúde

yy Acesso melhorado a fontes de conhecimento pelos prestadores de cuidados de saúde, incluindo 
literatura médica, educação, formação e outros recursos
yy Acesso melhorado a fontes de conhecimento da saúde pelos cidadãos, incluindo educação e 
consciencialização sobre saúde e informações de prevenção para determinados estados de 
saúde

Planeamento e gestão da 
atividade

yy Acesso melhorado a fontes de dados de qualidade para informar o planeamento e o 
desenvolvimento do serviço de cuidados de saúde e dos recursos humanos

Capacitação dos cidadãos yy Participação melhorada dos cidadãos na automonitorização e no controlo das doenças crónicas
yy Acesso melhorado a fontes fi áveis de conhecimento sobre saúde

Inovação e crescimento
yy Aumento na padronização da partilha de informação e da comunicação entre diferentes 
segmentos, agências e organizações 
yy Aumento na oportunidade de inovação no mercado através do acesso a normas da eSaúde

13 Eysenbach G. What is e-health? Journal of Medical Internet Research, 2001, 3:e20.
14 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 

Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
15 Booz & Co. Optimising e-Health value – using an investment model to build a foundation for program success. 2010.
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aNEXo C
Estrutura para uma visão nacional de 
eSaúde

Abaixo é descrita uma estrutura sugerida para um documento de visão nacional de eSaúde. A 
ordem das secções pode ser modificada em função do público a que se destine. Por exemplo, 
alguns públicos poderão preferir descrever o estado atual da eSaúde antes de apresentarem os seus 
requisitos futuros. Independentemente do público, todas as secções devem ser abordadas na visão 
nacional de eSaúde.

Caixa 11. Estrutura sugerida para uma visão nacional de eSaúde

  

Título 

Preâmbulo

Propósito

Destinatários

Como ler este documento

 Resumo executivo

1. Contexto estratégico para a eSaúde

 1.1 Saúde da população

 1.2 Estado do sistema de saúde

 1.3 Objetivos e desafi os estratégicos da saúde e do desenvolvimento

 1.4 Implicações para a eSaúde

2. Visão para a eSaúde

 2.1 A nossa visão nacional de eSaúde

 2.2 Efeitos da eSaúde sobre o sistema de saúde

 2.3 Mudanças e impacto sobre as partes interessadas

 2.4 A visão de eSaúde na prática (cenário opcional)

3. Fundamentos para a mudança

 3.1 Liderança e administração

 3.2 Estratégias e inovação

 3.3 Serviços e aplicações de TIC

 3.4 Infraestruturas

 3.5 Normas e interoperabilidade

 3.6 Legislação, políticas e conformidade

 3.7 Recursos humanos

4. Recomendações estratégicas
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aNEXo D
Resumo do método 

Este anexo resume o método descrito no Pacote de Ferramentas (Tabela 27).

Tabela 27. Resumo do método

Fase Atividades Resultados

Recolher informação 
sobre o ambiente de 
eSaúde existente

yy Desenvolver uma noção geral do atual ambiente de 
eSaúde do país nas sete áreas de componentes:

 - liderança e administração

 - estratégia e investimento

 - serviços e aplicações

 - infraestruturas

 - normas e interoperabilidade

 - legislação, políticas e conformidade

 - recursos humanos.

Uma descrição do atual ambiente de eSaúde em 
termos de fundamentos, aplicações e serviços 
de eSaúde que existem ou estão planeados 
para o curto prazo.

Avaliar o estado 
presente da eSaúde 
no que toca a 
oportunidades, 
lacunas, riscos e 
obstáculos

yy Identifi car oportunidades para reutilização ou 
partilha de componentes, lacunas a solucionar e 
potenciais riscos ou obstáculos para esse processo:

 - liderança e administração

 - estratégia e investimento

 - serviços e aplicações

 - infraestruturas

 - normas e interoperabilidade

 - legislação, políticas e conformidade

 - recursos humanos.

Uma descrição de:

yy componentes da eSaúde existentes que 
podem ser reutilizados ou partilhados por um 
ambiente nacional de eSaúde
yy componentes da eSaúde que não existem e 
terão de ser desenvolvidos
yy riscos e obstáculos associados às 
oportunidades e lacunas identifi cadas.

Aperfeiçoar a visão 
e desenvolver 
recomendações 
estratégicas

yy Priorizar os componentes da eSaúde.
yy Aperfeiçoar a visão inicial.
yy Desenvolver recomendações estratégicas.
yy Obter aprovação e comunicar a visão nacional de 
eSaúde e as recomendações estratégicas.

yy Uma visão ambiciosa, mas pragmática, para a 
eSaúde nacional.
yy Um conjunto de recomendações estratégicas 
para a implementação dos componentes, 
serviços e aplicações de eSaúde necessários 
que estão subjacentes à visão aperfeiçoada.
yy Aprovação da visão nacional de eSaúde e 
das recomendações estratégicas pelo(s) 
decisor(es).
yy Comunicação da visão e das recomendações 
aprovadas à comunidade de partes 
interessadas em geral.

Identifi car 
tendências e boas 
práticas relevantes 
da eSaúde

yy Investigar visões, estratégias e programas nacionais 
de eSaúde.
yy Investigar tendências, boas práticas e efeitos 
internacionais da eSaúde.

Uma noção sobre

yy o modo como a eSaúde está a ser aplicada em 
países e contextos semelhantes
yy os tipos de objetivos e desafi os dos sistemas 
de saúde a que a eSaúde pode dar resposta
yy as provas dos benefícios específi cos que 
a eSaúde proporcionou em contextos 
semelhantes.
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Fase Atividades Resultados

Esboçar uma visão 
inicial

yy Acordar a defi nição de um horizonte temporal para 
a visão nacional de eSaúde.
yy Defi nir os efeitos pretendidos da eSaúde com base 
nos objetivos e desafi os da saúde.
yy  Descrever as razões de cada efeito pretendido; 
associar os efeitos da eSaúde ao contexto 
estratégico.
yy Desenvolver uma declaração de visão inicial.
yy Descrever o que signifi cará para as partes 
interessadas a visão de eSaúde.
yy Desenvolver um ou mais cenários nos quais a visão 
nacional de eSaúde seja posta em prática (opcional).

Uma descrição de:

yy os efeitos no sistema de saúde que a eSaúde 
deve possibilitar ou apoiar
yy a fundamentação da ligação entre os efeitos e 
o contexto estratégico para a eSaúde
yy os benefícios para as partes interessadas
yy um ou mais cenários que demonstrem a visão 
nacional de eSaúde na prática (opcional).

Identifi car os 
componentes da 
eSaúde necessários

yy Identifi car os componentes da eSaúde necessários 
nas sete áreas de componentes:

 - liderança e administração

 - estratégia e investimento

 - serviços e aplicações

 - infraestruturas

 - normas e interoperabilidade

 - legislação, políticas e conformidade;

 - recursos humanos.

yy Também pode ser criado um modelo de arquitetura 
da estratégia de eSaúde para apresentar de 
uma forma visual os componentes da eSaúde 
necessários (opcional).

Uma descrição de:

yy o conjunto de componentes da eSaúde 
necessários à implementação da visão 
nacional de eSaúde
yy as relações e interdependências entre os 
componentes.

Recolher informação 
sobre o ambiente de 
eSaúde existente

yy Desenvolver uma noção geral do atual ambiente de 
eSaúde do país nas sete áreas de componentes:

 - liderança e administração

 - estratégia e investimento

 - serviços e aplicações

 - infraestruturas

 - normas e interoperabilidade

 - legislação, políticas e conformidade

 - recursos humanos.

Uma descrição do atual ambiente de eSaúde em 
termos de fundamentos, aplicações e serviços 
de eSaúde que existem ou estão planeados 
para o curto prazo.

Avaliar o estado 
atual da eSaúde 
no que toca a 
oportunidades, 
lacunas, riscos e 
obstáculos

yy Identifi car oportunidades para reutilização ou 
partilha de componentes, lacunas a solucionar e 
potenciais riscos ou obstáculos para esse processo:

 - liderança e administração

 - estratégia e investimento

 - serviços e aplicações

 - infraestruturas

 - normas e interoperabilidade

 - legislação, políticas e conformidade

 - recursos humanos.

Uma descrição de:

yy componentes da eSaúde existentes que 
podem ser reutilizados ou partilhados
yy componentes da eSaúde que não existem e 
terão de ser desenvolvidos
yy riscos e obstáculos associados às 
oportunidades e lacunas identifi cadas.

Aperfeiçoar a visão 
e desenvolver 
recomendações 
estratégicas

yy Priorizar os componentes da eSaúde.
yy Aperfeiçoar a visão inicial.
yy Desenvolver recomendações estratégicas.
yy Obter aprovação e comunicar a visão nacional de 
eSaúde e as recomendações estratégicas.

yy Uma visão ambiciosa, mas pragmática, para a 
eSaúde nacional.
yy Um conjunto de recomendações estratégicas 
para a implementação dos componentes, 
serviços e aplicações de eSaúde necessários 
que estão subjacentes à visão aperfeiçoada.
yy Aprovação da visão nacional de eSaúde e 
das recomendações estratégicas pelo(s) 
decisor(es).
yy Comunicação da visão e das recomendações 
aprovadas à comunidade de partes 
interessadas em geral.
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aNEXo E
Mapa de componentes nacionais da 
eSaúde

Pode ser utilizado um mapa de componentes detalhado como base para identificar e avaliar 
componentes da eSaúde (Figura 13). O exemplo de um mapa de componentes foi dividido em duas 
páginas para melhor legibilidade.

Figura 13. Mapa de componentes nacionais da eSaúde: exemplo
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Figura 13. Mapa de componentes nacionais da eSaúde: exemplo
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aNEXo F
Continuidade administrativa

O modelo de administração para a visão nacional de eSaúde dependerá do contexto nacional e do 
papel do governo (Figura 14).

Figura 14. Continuidade administrativa16

Plenamente regulado Mercado guiado Mercado livre

Administração burocrática Administração do mercado Administração em rede

Centralizada    Descentralizada

Legislação e sanções Desempenho baseado
nos efeitos

Coprodução e
cooperação

Tipo de administração

Estrutura

Controlos

Combina centralização
e descentralização

 

Plenamente regulado 
Num extremo do contínuo está o modelo burocrático centralizado, sob o qual as decisões, as 
regras e os protocolos são definidos centralmente, e existe uma forte dependência da supervisão 
direta para assegurar a aplicação e a adesão. Se aplicado à eSaúde, o modelo burocrático 
centralizado de liderança e administração levaria à adoção da eSaúde a partir de um mandato 
central e todos os seus aspetos seriam implementados através de programas e projetos nacionais 
ou estaduais de grande escala.

Mercado livre
No outro extremo do contínuo está o modelo de mercado livre, no qual não há uma autoridade 
central clara e se conta com partes externas, como os clientes, os prestadores de serviços e os 
fornecedores, para produzir efeitos de forma colaborativa. O modelo de mercado livre apoia 
a colaboração e a inovação, permitindo que as iniciativas de eSaúde da responsabilidade das 
comunidades prossigam, com pouca ou nenhuma intervenção de uma autoridade central.

Mercado guiado
Entre os dois extremos situa-se o modelo de mercado guiado, que equilibra a necessidade de 
iniciativa e inovação locais com a necessidade de coordenar aspetos específicos da implementação 
ao nível central. O modelo de mercado guiado carateriza-se pela coordenação central em áreas de 
significado nacional, conjugada com maior flexibilidade e controlo e regulação centrais reduzidos 
nas áreas em que o mercado está mais bem posicionado para desempenhar um papel.
O modelo baseia-se na concorrência e na utilização de incentivos, financiamento e mecanismos de 
conformidade para a obtenção de efeitos no mercado.

16 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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aNEXo G
Definições dos termos utilizados no 
Pacote de Ferramentas

Parte Termo Defi nição

Parte I: 

Estabelecer uma 
visão nacional de 
eSaúde

Objetivos e desafi os 
estratégicos

Objetivos e desafi os estratégicos do setor da saúde e/ou outros objetivos 
nacionais de desenvolvimento que possam ser mais bem apoiados pela 
eSaúde. Embora possa haver muitos objetivos e desafi os diferentes, 
somente alguns deles podem ser diretamente apoiados pela eSaúde.

Efeitos da eSaúde O que será alcançado ou alterado pela utilização da eSaúde e como 
mudarão o sistema e os serviços de saúde devido a:

yy melhoramento dos fl uxos de informação no âmbito do setor da saúde
yy melhoramento do acesso eletrónico aos serviços de saúde e respetivas 

informações.

Visão da eSaúde Declaração de alto nível que descreve os benefícios e efeitos estratégicos 
para o país em geral ou para o sistema de saúde e a população através das 
mudanças estratégicas do sistema de saúde e dos serviços introduzidos 
pela eSaúde (efeitos da eSaúde).

Ambiente nacional de 
eSaúde

O ambiente nacional de eSaúde é constituído por componentes da eSaúde 
que representam os elementos facilitadores e fundamentais para a eSaúde, 
bem como por capacidades técnicas que, no seu conjunto, formam um 
“ecossistema” para a eSaúde num país.

Componentes da eSaúde Os blocos básicos de um ambiente nacional de eSaúde que possibilitarão os 
efeitos da eSaúde a alcançar. Estes descrevem o que é necessário introduzir 
ou reforçar para atingir a visão de eSaúde em termos de: 

yy liderança e administração
yy estratégia e investimento
yy serviços e aplicações
yy infraestruturas
yy normas e interoperabilidade
yy legislação, políticas e conformidade
yy recursos humanos.

Recomendações 
estratégicas

As recomendações estratégicas descrevem as medidas de alto nível 
necessárias para implementar o ambiente nacional de eSaúde. Tais 
medidas podem descrever o modo como os componentes da eSaúde serão 
implementados ou como os componentes da eSaúde existentes serão 
reajustados ou alargados.

Parte 2: 

Desenvolver um 
plano de ação da 
eSaúde 

Linhas de ação Áreas gerais para agrupar atividades nacionais similares em termos de foco 
e intenção e que são necessárias para implementar uma visão nacional de 
eSaúde.

Resultados da eSaúde As realizações, os produtos fi nais, as alterações ou os resultados específi cos 
necessários para implementar uma recomendação estratégica.

Atividades O conjunto de atividades que terão de ser efetuadas para obter um 
resultado específi co.

Parte 3:

Diretrizes de 
monitorização e 
avaliação da eSaúde 
nacional

Indicadores dos 
resultados

Indicadores que proporcionam perspetivas sobre a adoção e a assunção da 
eSaúde no âmbito do setor da saúde do país.

Indicadores dos efeitos Indicadores que proporcionam perspetivas sobre os resultados tangíveis 
para as partes interessadas decorrentes da adoção e da utilização da 
eSaúde.
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PARTE 2
Desenvolver um plano de ação nacional 
de eSaúde 

Propósito
A Parte 2 deste pacote de ferramentas desenvolve a visão nacional de eSaúde que foi articulada na 
parte 1. Utilizando os resultados aí obtidos como ponto de partida, avança-se agora para a discussão 
sobre o modo como a visão pode ser concretizada através do desenvolvimento de um plano de ação 
nacional abrangente e bem estruturado para a eSaúde.

Um país que encete uma estratégia nacional de eSaúde modelará o plano de ação para refletir as suas 
próprias circunstâncias, limitações e prioridades. O valor principal deste exercício é o de capacitar 
um governo para planear atividades de eSaúde e o respetivo financiamento a curto e médio prazo, ao 
mesmo tempo em que cria uma base sólida para o investimento e o crescimento a longo prazo. 

O plano de ação pode ser visto como um documento autónomo que será amplamente publicado 
para que todas as partes interessadas na eSaúde e outros intervenientes leiam e consultem, no 
sentido de compreenderem e começarem a implementar o plano.

Alguns dos seus elementos serão inevitável e necessariamente complexos. Não obstante, os esforços 
para o tornar acessível e compreensível para um vasto público fazem todo o sentido e, como tal, é 
facultada no Anexo G uma definição dos termos utilizados com mais frequência. Esta abordagem 
beneficia não apenas os leitores imediatos, mas também aqueles perante os quais o plano e os seus 
elementos principais devem ser defendidos e divulgados, incluindo, em última análise, o público em 
geral. O Anexo A contém um exemplo de como elaborar este documento e organizá-lo em capítulos 
ou secções. A ordenação das secções deve ser modificada conforme necessário em função do público 
específico a que se destina.

Destinatários
O Pacote de Ferramentas completo, em três partes, é um guia para os líderes governamentais 
do setor da saúde, nos ministérios, nos departamentos e nos organismos, que irão gerir o 
desenvolvimento de uma estratégia e de um plano de ação de eSaúde para o seu país. A elaboração 
do plano começa com a noção do que ele deve fazer (Parte 1), que era particularmente dirigida a 
um público político que tem de obter aprovação e apoio para os objetivos da estratégia. Incluía 
também os profissionais, que trabalham em grande parte, mas não exclusivamente, com um 
governo, e que já estão familiarizados com as aplicações atuais e potenciais das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) na saúde. 

A parte 2 também visa um público político, mas dirige-se mais àqueles que irão implementar o 
plano, incluindo as partes interessadas descritas na Parte 1 e mencionadas de novo na Parte 2, cujo 
envolvimento é crucial. 

Por conseguinte, o público principal da Parte 2 é constituído pelos decisores que desenvolveram 
uma visão nacional de eSaúde por outros meios e que procuram desenvolver o seu próprio 
plano para a implementação. Tal como acontece com todas as partes do Pacote de Ferramentas, 
a aplicação bem-sucedida do plano requer uma equipa experiente em planeamento estratégico, 
análise e comunicação. O foco da Parte 3 será o de assegurar que o plano faça o que é suposto, 
aperfeiçoando-o e reorientando-o se necessário e, se tal for bem feito, contribuindo para informar 
a implementação noutros países.
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Panorâmica do Pacote de Ferramentas
Para recapitular a introdução geral, o Pacote de Ferramentas proporciona um enquadramento e 
um método para o desenvolvimento tripartido de uma visão nacional de eSaúde, de um plano de 
ação e de uma estrutura de monitorização, sendo que as segunda e terceira partes desenvolvem 
progressivamente o trabalho da Parte 1.

 f Parte 1: uma visão nacional de eSaúde que dá resposta aos objetivos da saúde e do 
desenvolvimento. 

 f Parte 2: um plano de ação nacional de eSaúde que reflete as prioridades do país e o contexto 
da eSaúde. 

 f Parte 3: um plano para monitorizar a implementação e gerir os riscos associados.

Parte 1
Visão nacional de
eSaúde

Parte 3
Monitorização e avaliação
da Saúde Eletrónica
nacional

Parte 2
Plano de ação nacional
de Saúde Eletrónica
(Este documento)

Orientação para a Parte 2
A parte 2 é constituída por nove capítulos e seis anexos:

 f Os capítulos 1 e 2 facultam orientação sobre a gestão do processo e o trabalho com as partes 
interessadas.

 f O capítulo 2 resume os resultados da Parte 1 a serem utilizados como ponto de partida para o 
desenvolvimento do plano de ação. 

 f O capítulo 3 descreve os elementos principais e o método pelo qual é desenvolvido um plano 
de ação para a eSaúde. 

 f O capítulo 4 aborda o maior envolvimento com as partes interessadas no desenvolvimento do 
plano.

 f Os capítulos 5-9 facultam orientação pormenorizada sobre cada fase do processo de 
planeamento.

Os anexos facultam informações adicionais para apoio deste Pacote de Ferramentas, incluindo 
uma definição de termos e uma estrutura sugerida para o documento do plano.
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INTRODUÇÃO

Da visão ao plano de ação

A visão nacional de eSaúde
Neste ponto do processo global, um governo já terá estabelecido uma visão nacional de eSaúde 
ao concluir a Parte 1 do Pacote de Ferramentas. A visão e as recomendações para prosseguir terão 
sido sancionadas pelos líderes do setor da saúde e apoiadas pelo ambiente de partes interessadas 
em geral. 

A visão nacional de eSaúde descreve:

 f o contexto da saúde e do desenvolvimento e os objetivos específicos da saúde que a eSaúde 
apoiará;

 f os efeitos que se esperam da eSaúde; 

 f os componentes da eSaúde necessários para implementar a visão, tendo em conta o ambiente 
de eSaúde existente; e

 f as recomendações estratégicas, incluindo as prioridades, para a concretização desses 
componentes.

A Parte 1 mostra porque é necessária a eSaúde e o que será proporcionado por um plano nacional 
de eSaúde.

O plano de ação da eSaúde
A parte 2, o plano de ação nacional de eSaúde, descreve como a visão de eSaúde será alcançada. 
Descreve as principais linhas de ação e os recursos necessários para implementar as 
recomendações da Parte 1 (Figura 1). 

Figura 1. Da visão ao plano de ação

Visão
Recomendações
estratégicas

Parte 1

Atividades Plano de ação
integrado

Parte 2

Um plano de ação permite a um governo:

 f identificar todos os componentes e como devem os mesmos ser administrados, financiados e 
coordenados para assegurar que os resultados sejam atingidos aos níveis nacional, estadual e 
local; e

 f trabalhar em estreita colaboração com as partes interessadas multissetoriais que serão 
envolvidas na implementação do plano.
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CAPÍTULO 1  
Enquadramento para um plano de ação 

Um plano de ação para a eSaúde descreve o conjunto completo de atividades, recursos necessários e 
fases estratégicas para a implementação da visão nacional de eSaúde (Figura 2).

Figura 2. Enquadramento para um plano de ação de eSaúde 

Fases estratégicas

Linhas de ação

•  Linhas de ação
•  Resultados
•  Atividades e dependências
•  Riscos e desafios

•  Competências e experiência 
•  Recursos de alto nível
•  Necessidades de
    financiamento

•  Fases de implementação
•  Foco estratégico
•  Metas de implementação

  

Recursos

1.1 Linhas de ação da eSaúde
O plano de ação nacional baseia-se em grupos de atividades, ou linhas de ação, que proporcionam 
uma perspetiva de alto nível sobre as principais áreas de trabalho necessárias para implementar a 
visão nacional de eSaúde. As atividades específicas, os produtos finais, as dependências e os riscos 
são descritos para cada linha de ação. 

1.2 Recursos 
Entre os exemplos dos recursos necessários para implementar um plano de ação de eSaúde 
contam-se os recursos humanos (as pessoas com as suas competências e experiência e 
os fornecedores) e as infraestruturas. Entre outras considerações, a qualidade, o custo e a 
disponibilidade destes recursos, bem como o facto de serem locais ou internacionais, afetarão 
o âmbito, a calendarização e a implementação das atividades do plano de ação. Por este motivo, 
os recursos são objeto de consideração atenta na fase de planeamento no sentido de otimizar, 
partilhar e alavancar os recursos existentes e potenciais para a implementação.
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1.3 Fases estratégicas 
Um plano de ação de eSaúde é normalmente complexo, com atividades interdependentes 
transversais a várias linhas de ação e ao longo de um calendário multianual. A representação do 
plano em fases estratégicas torna o planeamento e o financiamento mais lógicos e práticos ao 
definir um foco específico, com prioridades, metas e produtos finais para cada fase delimitada 
no tempo. Essas fases são descritas sob uma perspetiva de alto nível de uma forma que possa 
ser compreendida e comunicada por líderes políticos de primeira linha e partes interessadas. Os 
planos para as fases iniciais são geralmente mais pormenorizados do que para as fases posteriores, 
que podem ser calendarizadas para se ajustarem aos ciclos de planeamento ou orçamentação 
nacionais.

1.4 Estrutura sugerida 
O enquadramento neste capítulo descreve os componentes nucleares a considerar no 
desenvolvimento de um plano de ação nacional para a eSaúde. O anexo A sugere uma estrutura 
para o plano, que pode ser modificada conforme necessário para o público principal.
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CAPÍTULO 2
Desenvolvimento do plano de ação
nacional de eSaúde: panorâmica 

Figura 3. Um método para desenvolver um plano de ação de eSaúde

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado

Aplicar limitações
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Um plano de ação nacional de eSaúde é desenvolvido como um processo iterativo, similar ao 
utilizado no desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde. Em primeiro lugar, é esboçado 
um plano inicial com base na visão e nas recomendações desenvolvidas na Parte 1 deste Pacote 
de Ferramentas. Em seguida, o esboço é aperfeiçoado com base nas limitações do país (como, por 
exemplo, a nível de recursos e financiamento) e no ambiente de eSaúde. Esta abordagem assegura 
que o plano seja fundamentado no contexto existente, mas sem ser excessivamente condicionado. 
Também possibilita a identificação das atividades que podem ser implementadas caso sejam 
disponibilizados recursos adicionais. Esta secção resume o método, com fornecimento de detalhes 
nos Capítulos 3 e 5 e uma tabela de resumo no Anexo B.

2.1 Gestão do processo
O processo de planeamento deve ser gerido de forma eficaz para criar um plano que corresponda 
à visão e às recomendações desenvolvidas na Parte 1. Um processo bem-sucedido requer a 
liderança e o apoio do setor da saúde, mecanismos de administração apropriados, consulta das 
partes interessadas e uma equipa nuclear com conhecimentos técnicos, capacidade analítica e 
competências de comunicação.

2.2 Envolvimento com as partes interessadas
A criação de um plano de ação informado e sustentado requer consultas de partes interessadas 
multissetoriais, tal como foi descrito na Parte 1, em consistência com o papel e a administração do 
processo por parte do governo. As partes interessadas que serão responsáveis pela implementação 
do plano de ação devem ser envolvidas em seu desenvolvimento, para assegurar a viabilidade e 
facilitar o apoio à medida que o plano é posto em prática. 

2.3 Desenvolvimento das linhas de ação da eSaúde
O desenvolvimento de um plano de ação começa com a definição das atividades necessárias 
à implementação da visão nacional de eSaúde e das recomendações. As atividades são então 
agrupadas como linhas de ação, cada qual com os seus próprios focos, prioridades e metas para a 
implementação.
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2.4 Desenvolvimento de um plano de ação integrado
Os planos pormenorizados para cada linha de ação são integrados para dar forma a um plano 
de ação de eSaúde abrangente. Tal plano é verificado quanto ao alinhamento com as prioridades 
estratégicas e as recomendações da Parte 1. É também revisto para assegurar que é pragmático e 
exequível, e que os riscos são identificados e abordados.

2.5 Determinação dos requisitos de recursos de alto nível
O foco desta etapa é identificar as competências e a experiência necessárias para implementar 
o plano de ação. A avaliação destes aspetos em comparação com o ambiente de eSaúde existente 
permite identificar potenciais condicionantes. A qualidade, o custo e a disponibilidade dos 
recursos, bem como o facto de serem locais ou internacionais, afetarão o âmbito, a calendarização 
e a implementação das atividades. Tal como mencionado na secção 1.2, é por este motivo que os 
recursos precisam de ser considerados com atenção na fase de planeamento, a fim de otimizar os 
recursos existentes e projetados, bem como de avaliar as necessidades de financiamento. 

2.6 Aplicação de restrições de financiamento para 
aperfeiçoamento do plano

A identificação e a asseguração de recursos financeiros para implementar um plano nacional 
de eSaúde proposto apresentarão desafios a muitos países. Esta etapa esboça a magnitude e a 
calendarização do financiamento potencial e aperfeiçoa o plano de ação para que seja realista e 
possa ser implementado no contexto existente.

2.7 Definição das fases de implementação 
Um plano de ação pode ser dividido em fases que conduzem progressivamente um país para a 
sua visão de eSaúde. Uma abordagem faseada da implementação é, ao mesmo tempo, estratégica 
e prática. Cada fase pode ser utilizada para comunicar um plano de ação complexo de uma forma 
que as partes interessadas possam compreender e poder ter metas definidas. Tal ajudará as partes 
interessadas a compreenderem o que cada fase deve alcançar e que progresso está a ser feito com 
vista aos objetivos.
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CAPÍTULO 3
Gestão do processo 

Este processo centra-se na gestão eficaz do desenvolvimento do plano de ação de eSaúde. 

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado
  

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar o 

Desenvolver linhas
de ação da eSaúde  

Objetivo
A gestão eficaz sob a responsabilidade de uma equipa nuclear assegura que o desenvolvimento 
de um plano de ação de eSaúde seja empreendido de uma forma estruturada e atempada, com o 
envolvimento apropriado das partes interessadas. 

Atividades 
Os mecanismos de liderança, administração e gestão estabelecidos durante a Parte 1 devem ter 
continuidade no processo de planeamento. Estes são:

 f a manutenção da liderança e do apoio governamentais, ministeriais e do setor da saúde

 f a adaptação dos mecanismos de administração estabelecidos na Parte 1 para dar 
continuidade ao processo de planeamento da eSaúde

 f a garantia da presença das competências e experiência necessárias em matéria de 
desenvolvimento de programas

 f a definição de um calendário e de um processo para o desenvolvimento do plano, 
assegurando que sejam tomadas as medidas acordadas.

Resultados
Um processo credível e bem gerido que resulte num plano de ação nacional de eSaúde informado 
e apoiado pelas partes interessadas.
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3.1 Liderança e apoio na área da saúde
A liderança superior ao nível ministerial e do setor da saúde, que foi essencial para o 
desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde, é agora igualmente importante para o 
desenvolvimento de um plano de ação nacional de eSaúde. A manutenção desse apoio pode 
envolver o reconhecimento formal do início do processo de planeamento da ação. Tal facto cria 
uma separação clara em relação ao desenvolvimento da visão nacional de eSaúde e pode ser 
utilizado para concentrar os líderes nos objetivos da fase seguinte do processo e no seu papel na 
mesma. Pode também ser utilizado para renovar a energia dos elementos envolvidos, na sequência 
do que poderá ter sido um processo complexo e moroso de desenvolvimento da visão nacional 
de eSaúde. Contudo, a melhor forma de manter a liderança e o apoio passa por tirar partido do 
ímpeto adquirido com esse exercício e avançar, imediatamente após a sua aprovação, para o 
desenvolvimento do plano de ação.

3.2 Estrutura e mecanismos de administração
A estrutura de administração da Parte 1 pode ser utilizada para a Parte 2, com alterações na 
composição dos grupos e nas responsabilidades conforme necessário; é apresentado abaixo 
(Figura 4) um exemplo, com pormenores dos mecanismos na tabela 1.

Figura 4. Exemplo de estrutura de administração

Comissão diretiva

  
Equipa estratégica

da eSaúde

  Grupos consultivos de
peritos e de referência
de partes interessadas

Ambiente de partes
interessadas em geral  

Liderança do setor
da saúde
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Tabela 1. Mecanismos de administração sugeridos para desenvolver um plano de ação de eSaúde

Mecanismo Responsabilidades Composição

Liderança do 
setor da saúde

yy Faculta supervisão e direção de alto nível
yy Assegura autoridade sobre a despesa e recursos
yy Age como defensora declarada e visível
yy Apoia a gestão dos projetos na resolução de 
problemas, conflitos ou desafios relevantes

Decisores superiores do setor da saúde, como 
o ministro da saúde ou o conselho nacional de 
políticas e estratégias da saúde.

Comissão 
diretiva

yy Age, individual e coletivamente, como defensora 
declarada e visível através das suas organizações
yy Auxilia na resolução de problemas e conflitos
yy Analisa e aprova as alterações de âmbito
yy Dirige e orienta a equipa nuclear
yy Supervisiona o progresso
yy Aprova, ratifica e apropria-se do plano de ação de 
eSaúde

Elementos que devem estar envolvidos na tomada 
de decisões relativamente ao plano de ação e ao 
seu apoio.

Este grupo será provavelmente constituído por 
elementos do grupo de partes interessadas dos 
decisores (ver Capítulo 4).

Grupo de 
referência 
de partes 
interessadas

yy Faculta contributos e orientação a respeito do 
desenvolvimento do plano de ação
yy Analisa e comenta os produtos finais na sua versão 
provisória

Académicos, líderes do pensamento, representantes 
do setor da saúde e potenciais financiadores que 
não estejam diretamente envolvidos na tomada de 
decisões, mas que possam exercer um elevado grau 
de influência, devido à sua reconhecida eminência 
na matéria, ao seu papel como consultores formais 
ou informais dos decisores ou à sua capacidade de 
influenciar a disponibilidade de financiamento.

Este grupo será provavelmente constituído por 
elementos do grupo de partes interessadas dos 
principais influenciadores.

Equipa nuclear yy Gere as atividades, o orçamento, os riscos e a 
comunicação com a comissão diretiva
yy Monitoriza o progresso e o orçamento
yy Desenvolve o plano de ação
yy Realiza consultas às partes interessadas

Elementos com competências e experiência no 
desenvolvimento de programas de trabalho 
complexos e de grande escala que envolvam 
mudanças no setor da saúde.

Ambiente geral 
das partes 
interessadas

yy Faculta contributos para a identificação e a 
definição das atividades
yy Faculta contributos para as competências e a 
experiência necessárias à implementação do plano 
de ação, e a disponibilidade desses recursos no 
mercado nacional e internacional

Não envolvido diretamente na tomada de decisões, 
mas deve ser consultado já que poderá ser 
responsável pela implementação de atividades do 
plano de ação. Também poderá ser uma fonte de 
experiência na matéria em questão.

Estes elementos e organizações incluem os 
que controlam as atividades e os grupos com 
experiência na matéria em questão.

O modelo de administração sugerido na Parte 1 pode permanecer, em grande parte, inalterado 
para apoiar o desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde. A maior alteração será o facto 
de o mecanismo para um ambiente de partes interessadas mais geral se tornar o meio principal 
de consulta das partes interessadas que: (1) podem ser, em última instância, convidadas a 
implementar atividades do plano de ação, e (2) podem facultar contributos e experiência na 
matéria em questão para apoio do processo de planeamento. 

3.3 Asseguração da presença das competências e 
experiência necessárias 

O desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde requer elementos com competências e 
experiência no desenvolvimento de programas estratégicos para a concretização de mudanças 
de grande escala no âmbito de um setor. A equipa basear-se-á nos resultados obtidos e no 
conhecimento adquirido na Parte 1.
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A equipa nuclear para a Parte 2 deve possuir as seguintes competências e experiência:

 f gestão de projetos estratégicos ao nível nacional

 f noção aprofundada da visão nacional de eSaúde e do contexto estratégico

 f desenvolvimento de programas grandes e complexos no setor da saúde

 f estimação de financiamento ou custos para programas de trabalho estratégicos

 f capacidade para trabalhar eficazmente com partes interessadas

 f capacidade para utilizar o conhecimento de programas e projetos internacionais de eSaúde.

3.4 Determinação do calendário
O calendário para o desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde variará em função do nível 
de envolvimento com as partes interessadas, do âmbito e da complexidade do plano de ação e dos 
recursos atribuídos ao trabalho. Sugerimos um período entre nove e 15 semanas (Figura 5).

Figura 5. Exemplos de calendários para o desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde

1
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Etapa
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De�nir os períodos da
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interessadas

Gerir o processo 

.
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CAPÍTULO 4
Envolvimento com as partes interessadas

Esta fase centra-se na asseguração de uma colaboração eficaz com as partes interessadas durante 
o desenvolvimento do plano de ação de eSaúde. 

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado
  

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano
 

Desenvolver linhas
de ação da eSaúde

Objetivo
A criação de um plano de ação informado e sustentado requer consultas a um amplo leque de 
partes interessadas multissetoriais, em consistência com o papel do governo na eSaúde. As partes 
interessadas que serão responsáveis pela implementação do plano de ação nacional devem estar 
envolvidas no seu desenvolvimento, para assegurar a viabilidade e facilitar o apoio à medida que o 
plano é posto em prática.

Atividades
O trabalho com partes interessadas pode ser uma tarefa complexa, dada a diversidade daqueles 
que talvez precisem estar envolvidos. A gestão dessa complexidade requer:

 f esclarecimento sobre o papel do governo

 f identificação dos grupos de partes interessadas a serem envolvidas

 f definição de uma abordagem pragmática ao trabalho com os grupos de partes interessadas, 
que leve em conta a influência sobre o poder, o conhecimento, as competências e a 
experiência

 f planeamento do momento em que ocorrerão as consultas das partes interessadas durante o 
processo de planeamento e asseguração da sua realização.

Resultados
As partes interessadas aceitam e apoiam, na generalidade, um plano de ação pragmático para a 
eSaúde.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde

Capítulo 4. Envolvimento com as partes interessadas » página 11

4.1 O papel do governo
A Parte 1 esclareceu o papel do governo no desenvolvimento da estratégia de eSaúde do país. 
Algumas estratégias são dirigidas com precisão, enquanto outras surgem de forma mais 
colaborativa. Tal como na parte 1, o papel do governo terá agora uma relação direta com o modo 
como o plano de ação de eSaúde é desenvolvido e com a natureza e o nível de envolvimento das 
partes interessadas.

Tabela 2. Papel do governo e implicações para o planeamento

Mercado Papel do governo Implicações para o planeamento

Plenamente 
regulado

O governo promove o desenvolvimento e a 
adoção da eSaúde a partir de um mandato 
centralizado. A eSaúde é geralmente 
implementada através de programas e 
projetos nacionais ou estaduais de grande 
escala.

yy O governo é responsável pelo desenvolvimento das 
principais linhas de ação e do plano
yy São procurados comentários limitados das partes 
interessadas; o plano é conduzido, sobretudo, pelo 
governo

Mercado guiado O governo executa a coordenação central 
da eSaúde nas áreas de significado nacional. 
Existe maior flexibilidade, bem como 
controlo e regulamentação reduzidos, 
nas áreas em que o setor da saúde e o 
mercado estão mais bem posicionados para 
desempenhar um papel no desenvolvimento 
do ambiente de eSaúde.

yy governo lidera e controla o desenvolvimento do plano 
de ação
yy O governo trabalha com as partes interessadas para 
identificar atividades necessárias, já que elas poderão 
ser responsáveis pela implementação de atividades do 
plano
yy O conteúdo do plano é conduzido pelo governo e pelas 
partes interessadas multissetoriais importantes

Mercado livre O governo não assume a autoridade 
ou administração centralizada sobre o 
desenvolvimento do ambiente nacional 
de eSaúde. Há uma grande dependência 
do mercado quanto ao desenvolvimento 
colaborativo do ambiente nacional de 
eSaúde.

yy O governo desempenha um papel facilitador e 
consultivo, para auxiliar no desenvolvimento de um 
plano de ação o qual as diversas partes interessadas se 
comprometem a implementar

4.2 Identificação das partes interessadas 
As partes interessadas da saúde e de outros setores identificadas na Parte 1 devem ser revistas 
para determinar o seu potencial envolvimento no desenvolvimento do plano de ação nacional. 
Dependendo do papel do governo, algumas dessas partes interessadas poderão ser responsáveis 
pela implementação de atividades fundamentais e, por conseguinte, devem estar profundamente 
envolvidas na fase de planeamento. A outras, poderá ser solicitado que facultem a sua experiência 
na matéria em questão de forma limitada.

Entre os exemplos de partes interessadas do setor da saúde que poderão ter de ser consultadas ou 
convidadas a participar no desenvolvimento do plano de ação incluem-se:

 f associações de profissionais da saúde

 f hospitais e associações de serviços de saúde

 f académicos, instituições de investigação e grupos de reflexão

 f entidades seguradoras de saúde e invalidez

 f associações de doentes

 f autoridades nacionais, estaduais e locais de saúde pública e cuidados de saúde

 f prestadores de cuidados privados, incluindo organizações de saúde privadas, ONG e 
associações de beneficência.
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As partes interessadas de setores que não o da saúde também desempenharão um papel 
importante na implementação da visão nacional de eSaúde. Podem contribuir com recursos 
(experiência ou serviços) e podem ter um forte interesse nos efeitos do ambiente de eSaúde; por 
exemplo, na criação de novas oportunidades de negócio. Entre os exemplos deste tipo de partes 
interessadas incluem-se:

 f ministérios e prestadores de serviços de telecomunicações/TIC

 f organizações de formação profissional e instituições académicas

 f serviços de assistência social e comunitária

 f organizações de defesa e proteção civil

 f representantes da inovação, da indústria e da ciência

 f representantes do erário público e das finanças

 f organizações internacionais e doadores, como a Comissão Europeia, o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional e as agências especializadas das Nações Unidas.

As partes interessadas da saúde e de outros setores com intervenção na Parte 1 devem ser 
analisadas para se compreender como deve ser o seu envolvimento no desenvolvimento do plano 
de ação, como nos exemplos de perguntas abaixo.

 f Qual é o grau de influência de cada parte interessada no desenvolvimento e na adoção do 
plano de ação?

 f Que experiência ou recursos poderão estar disponíveis para apoiar o desenvolvimento do 
plano de ação?

 f Que papel pode a parte interessada desempenhar na implementação do próprio plano?

4.3 Identificação dos papéis das partes interessadas 
Os grupos de partes interessadas identificados na Parte 1 devem ser analisados para determinar o 
seu papel (Figura 6 e Tabela 3). A partir daí, podem ser planeados o nível, o foco, a frequência e o 
meio de envolvimento. 

Figura 6. Papéis comuns das partes interessadas no desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde

Partes interessadas em geral

Perito
s na matéria em questão

Detentores das atividades

DecisoresIn
�u

enciadores principais

Partes interessadas em geral
Associações de pro�ssionais
da saúde, associações de
defesa dos doentes

Peritos na matéria em questão
Setor de TIC da saúde,
associações de pro�ssionais
da saúde

Detentores das atividades
Ministérios da saúde, da educação,
do desenvolvimento, das TIC e
das telecomunicações

In�uenciadores principais 
Executivos superiores em

organizações da saúde relevantes, 
académicos, consultores, organizações 

internacionais e doadores

Decisores
Comissões diretivas da

eSaúde nacional,
Conselho das TIC
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Tabela 3. Papéis comuns das partes interessadas

Grupo de partes 
interessadas

Descrição Exemplos

Decisores Definem a visão global e a orientação 
estratégica da eSaúde e são responsáveis pela 
aprovação, ratificação e apropriação do plano 
de ação de eSaúde.

Estas partes interessadas estão normalmente 
envolvidas em: 

yy tomada de decisões em relação ao 
desenvolvimento do plano de ação
yy aceitação do plano de ação
yy progresso da implementação do plano de 
ação, uma vez aprovado

yy Comissão diretiva nacional da eSaúde, incluindo os 
ministérios da saúde e das TIC
yy Outros conselhos ou comissões governamentais dos 
quais a comissão diretiva dependa hierarquicamente 
(por exemplo, a comissão diretiva pode ser um 
subsegmento de um conselho ou comissão da saúde 
ou das TIC mais geral)

Influenciadores 
principais

Não estão diretamente envolvidos na tomada 
de decisões, mas podem influenciá-las devido 
a:

yy eminência reconhecida na matéria
yy papel como conselheiros formais ou 
informais dos decisores
yy capacidade para influenciarem os recursos 
disponíveis para a implementação do plano 
de ação

yy Executivos superiores das principais organizações de 
saúde
yy Académicos eminentes
yy Conselheiros de membros da comissão diretiva e 
conselhos e comissões governamentais relevantes
yy Organizações internacionais e doadores

Controladores das 
atividades

Não estão diretamente envolvidos na 
tomada de decisões, mas a sua potencial 
responsabilidade pela implementação de 
muitas atividades nucleares do plano torna 
necessário que sejam consultados

yy Ministério ou departamento nacional de saúde
yy Ministério ou departamento estadual de saúde
yy Agências de desenvolvimento da eSaúde
yy Órgãos de normalização
yy Executivos de órgãos da saúde (por exemplo, ONGs, 
hospitais, etc.)
yy Ministérios das telecomunicações/TIC
yy Entidades de formação profissional e instituições 
académicas

Peritos na matéria 
em questão

Não estão envolvidos na tomada de decisões 
mas são uma fonte de experiência que pode 
auxiliar na definição de atividades, opções e 
processos para implementar o plano e, talvez, 
influenciar a sua credibilidade e a sua adoção

yy Fornecedores e setor de TIC da saúde em geral
yy Peritos numa área específica relacionada 
à transformação da eSaúde (por exemplo, 
transformação da prática de trabalho clínico)
yy Associações de profissionais da saúde

Partes interessadas 
em geral

Como beneficiários ou clientes, obrigam os 
funcionários públicos a prestarem contas 
pelo modo como os fundos públicos serão 
priorizados e utilizados, e os seus serviços 
serão afetados

yy Associações de profissionais de saúde, associações de 
defesa dos pacientes



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde

Capítulo 4. Envolvimento com as partes interessadas » página 14

4.4 Abordagem do plano aos grupos de partes 
interessadas

A abordagem ao envolvimento com as partes interessadas deve ter em conta os seus papéis e 
interesses (Tabela 3). O esclarecimento da abordagem é uma etapa necessária para determinar 
onde e como as partes interessadas serão consultadas durante o processo de planeamento. 

Tabela 4. Exemplo de abordagem aos grupos de partes interessadas

Grupo de partes 
interessadas

Abordagem

Decisores Contato frequente e formal para obter contributos e orientação, apresentar materiais para revisão 
final e procurar a aceitação e a ratificação do plano de ação. 

Influenciadores principais Contacto frequente e mais formal para obter contributos, orientação e assistência na formação do 
plano de ação.

Controladores das 
atividades

Consulta e participação direcionadas para obter contributos e orientação na identificação e na 
definição das atividades necessárias a uma linha de ação da eSaúde em particular.

Peritos na matéria em 
questão

Consultados sobre aspetos específicos para obter conhecimento especializado em áreas fulcrais.

4.5 Definição dos pontos em que ocorrerão as consultas 
das partes interessadas

A equipa de planeamento de projeto deve desenvolver um plano de consultas às partes 
interessadas que descreva em pormenor como e quando ocorrerá o envolvimento das partes 
interessadas e para que fins. Uma abordagem estruturada poupa tempo e assegura que todas 
as partes interessadas sejam identificadas e consultadas conforme necessário (Tabela 5). Um 
plano de envolvimento das partes interessadas deve também ter em conta a sua disponibilidade 
e procurar minimizar o número de consultas, entrevistas e discussões com a mesma parte 
interessada.
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CAPÍTULO 5
Desenvolvimento das linhas de ação da 
eSaúde

Esta fase centra-se no desenvolvimento de planos individuais para cada linha de ação da eSaúde.

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado
  

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano

Desenvolver linhas de
ação da eSaúde

Objetivo
O desenvolvimento de um plano de ação de eSaúde começa pelo entendimento e agrupamento 
lógico das atividades necessárias à implementação da visão nacional de eSaúde e das 
recomendações desenvolvidas na Parte 1. O agrupamento de atividades permite a identificação 
das linhas de ação gerais, que, por sua vez, formam a base do plano de ação de eSaúde. 

Atividades
 f Definir as linhas de ação principais. 

 f Atribuir resultados às linhas de ação.

 f Identificar as atividades necessárias para implementar os resultados de cada linha de ação.

 f Identificar atividades adicionais de mudança e adoção. 

 f Identificar dependências entre atividades.

 f Desenvolver planos individuais para cada linha de ação da eSaúde.

 f Identificar os riscos associados à implementação dos planos das linhas de ação.

 f Aperfeiçoar as linhas de ação da eSaúde (opcional).

Resultados
Um plano indicativo para cada linha de ação da eSaúde, que transmite os resultados, as atividades, 
as dependências, as calendarizações e os riscos.
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5.1 Definição das linhas de ação principais

Objetivo
Esta etapa define as principais linhas de ação da eSaúde que formarão a base do plano de ação. As 
linhas de ação são utilizadas para agrupar atividades com foco ou intenção similar. A experiência 
dos países sugere que as atividades necessárias para implementar uma visão nacional de eSaúde 
se enquadram geralmente em quatro categorias principais (Tabela 6). 

Tabela 6. Quatro linhas de ação comuns da eSaúde

Linha de ação Exemplos de características

Administração yy Proporciona coordenação, visibilidade e supervisão do plano de ação de eSaúde (ou seja, atividades 
do programa).
yy Desenvolve estruturas e mecanismos de administração para assegurar que são postas em prática a 
responsabilização, a transparência e a liderança eficaz.

Fundamentos yy Faculta componentes da eSaúde que apoiam o intercâmbio seguro de informação eletrónica 
através das fronteiras geográficas e do setor da saúde de um país ou melhoram o acesso a serviços 
de cuidados de saúde através de canais eletrónicos.
yy Possui significado nacional e é demasiado arriscada ou complexa para uma implementação bem-
sucedida se abordada por outros meios que não uma abordagem nacional e coordenada. 
yy É economicamente mais racional se desenvolvida apenas uma vez ao nível nacional em vez de 
ocorrer uma duplicação de esforços e despesas em diferentes estados, regiões e setor privado.

Soluções yy Incentiva o desenvolvimento e a utilização de serviços e aplicações de eSaúde prioritários para 
melhorar a eficiência e a eficácia da gestão do sistema de saúde e da prestação de cuidados.
yy Faculta componentes da eSaúde que possibilitam aos cidadãos, prestadores de cuidados de saúde 
e gestores de cuidados de saúde o acesso, a visualização, a utilização e a partilha de informações de 
saúde como parte da prestação de cuidados. 
yy Faculta componentes da eSaúde que proporcionam os meios tangíveis através dos quais as partes 
interessadas se beneficiarão do ambiente nacional de eSaúde.
yy Faculta componentes da eSaúde que acedem, utilizam e interagem com fundamentos e 
infraestruturas nacionais para o acesso e a partilha de informação.

Mudança e adoção yy Motiva, prepara e apoia o sistema de saúde na adoção e na utilização da eSaúde, na gestão e na 
prestação de cuidados de saúde.
yy Estabelece incentivos, facilita a adoção de serviços e aplicações de eSaúde, e altera as práticas de 
trabalho para ser capaz de utilizar a eSaúde com eficácia.

As linhas de ação gerais descritas acima são um exemplo de um ponto de partida para o 
agrupamento de atividades, mas não é essencial finalizá-las nesta fase. À medida que outros 
aspetos do plano de trabalho tomam forma, estas linhas de ação podem ser alargadas ou 
aperfeiçoadas com base em fatores como:

 f o âmbito das recomendações da visão nacional de eSaúde (Parte 1) e a existência ou não de 
temas ou conjuntos de recomendações específicos que indiquem a necessidade de uma linha 
de ação adicional ou diferente;

 f as expetativas das partes interessadas principais no que respeita à inclusão de linhas de ação 
específicas; e

 f o grau de detalhamento que um governo gostaria de transmitir.

O foco neste ponto deve incidir sobre o desenvolvimento de um plano de alto nível. O planeamento 
pormenorizado dos programas terá lugar na sequência da aprovação para prosseguir com a 
implementação.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um conjunto inicial de linhas de ação que formará a base do plano de ação 
de eSaúde. Cada linha de ação deve ter uma intenção ou um foco claramente definidos. Um 
número entre quatro e seis linhas de ação principais constitui uma estrutura viável para um 
plano de ação de eSaúde e incentiva o nível adequado de profundidade e detalhamento nos planos 
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para cada uma. Deve ser evitado um grande número de atividades, já que isso tende a resultar 
num nível muito detalhado de análise e planeamento, o que pode consumir demasiado tempo 
para pouco benefício, tendo em conta que o foco deve incidir sobre um plano de alto nível.

Abordagem
Esta etapa requer uma combinação de análise interna, apoiada por contributos das partes 
interessadas.

Análise interna
Esta etapa deve centrar-se na análise das linhas de ação da eSaúde sugeridas e na determinação 
da necessidade, ou não, de as aperfeiçoar ou ampliar. As linhas de ação devem abranger o 
leque completo de atividades necessárias para implementar as recomendações da Parte 1. Os 
componentes da Parte 1 podem ser mapeados em relação a estas linhas de ação (Figura 7).

Figura 7. Mapeamento de alto nível dos componentes da eSaúde em quatro linhas de ação comuns

 

Serviços e aplicações

Normas e interoperabilidade

Infraestruturas

Estratégia e
investimento

Legislação,
políticas e
conformidade

Liderança e administração

Recursos
humanos

Administração Fundamentos Soluções Mudança e
adoção

Chave:    Linhas de ação

O componente de infraestruturas pode ser mapeado em relação às linhas de ação de Fundamentos 
e Soluções, dependendo da definição do âmbito dessas linhas de ação por parte do país. Sugere-se 
que as atividades associadas à implementação do componente de infraestruturas sejam mapeadas 
em relação à linha de ação de Fundamentos. Consultar o Anexo C para uma representação mais 
detalhada da Figura 7. 

Uma vez que na Parte 1 se desenvolveram recomendações estratégicas para cada área componente 
da eSaúde, o mapeamento acima pode ser uma ferramenta útil para determinar:

 f onde devem ser mapeadas as atividades associadas às recomendações estratégicas; e

 f se as linhas de ação da eSaúde precisam de ser aperfeiçoadas ou ampliadas em caso de não 
haver uma linha de ação da eSaúde à qual possa ser atribuída uma atividade.

Esta etapa requer que seja tido em consideração todo o leque de atividades necessárias à 
implementação de cada recomendação estratégica gerada pela Parte 1 do Pacote de Ferramentas. 
Tais atividades serão mais aperfeiçoadas conforme descrito adiante, na Secção 6.4. 

Consultas a partes interessadas
As linhas de ação iniciais podem ser testadas com um pequeno número de partes interessadas 
para identificar quaisquer considerações que possam influenciar o enquadramento das linhas de 
ação.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde

Capítulo 5. Desenvolvimento das linhas de ação da eSaúde » página 19

5.2 Atribuição de resultados às linhas de ação

Objetivo
Esta etapa começa pela decomposição das recomendações estratégicas da Parte 1 num conjunto de 
resultados. Tais resultados são atribuídos a uma das linhas de ação principais. Cada recomendação 
estratégica deve ser analisada por confronto com cada linha de ação proposta, questionando o que é 
necessário à implementação de cada recomendação em termos de:

 f resultados da administração
 f resultados dos fundamentos
 f resultados das soluções
 f resultados da mudança e da adoção.

A resposta a estas perguntas requer uma definição clara do âmbito ou foco de cada linha de ação. 

Se todos os resultados de uma recomendação estratégica puderem ser atribuídos a uma linha de 
ação, a recomendação pode ser atribuída a essa linha de ação. Outras recomendações estratégicas 
podem ter resultados atribuíveis a várias linhas de ação. Tal poderá ocorrer no caso de serem 
necessários resultados da mudança e da adoção para além dos resultados dos fundamentos, das 
soluções e da administração.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um conjunto de resultados para cada linha de ação da eSaúde. Cada 
resultado deve ser associável a uma recomendação estratégica da Parte 1 (Caixa 1).

Caixa 1. Exemplos de recomendações estratégicas e resultados 

Recomendação estratégica: implementar um serviço nacional de identificação única para a saúde

Resultados necessários

Fundamentos Soluções Mudança e adoção Administração

yy Estabelecido um serviço 
nacional de identificadores 
da saúde.
yy Aprovadas e publicadas 
normas nacionais para 
identificadores da saúde.
yy Introduzida nova legis-
lação nacional, estadual e 
regional sobre privacidade, 
destinada à introdução e 
utilização de um serviço 
nacional de identificadores 
da saúde.

yy A comunidade de 
fornecedores incorporou 
o suporte dos identifica-
dores nacionais da saúde 
nos produtos e soluções 
mais populares.
yy A função de 
conformidade do 
software estabeleceu 
e certificou diversos 
produtos e soluções.

yy As organizações e os 
prestadores de cuidados de 
saúde apoiam a introdução do 
serviço.
yy Os consumidores apoiam a 
introdução do serviço.
yy As organizações e os presta-
dores de cuidados de saúde 
de alta prioridade adotam e 
utilizam o software certificado.

yy Estabelecido o mecanismo 
operacional de adminis-
tração e supervisão para o 
serviço nacional de identifi-
cadores da saúde.
yy Assegurado o financia-
mento apropriado para 
o desenvolvimento e o 
funcionamento do serviço 
nacional de identificadores 
da saúde.

Recomendação estratégica: implementar um serviço nacional de telessaúde para comunidades rurais 
e remotas

Resultados necessários

Fundamentos Soluções Mudança e adoção Administração

yy Estabelecido um serviço 
nacional de telessaúde.
yy Estabelecida a conetivi-
dade de dados adequada 
aos fins para comunidades 
prioritárias.
yy Estabelecida a infraestru-
tura local de informática e 
comunicações adequada 
aos fins em comunidades 
prioritárias.

yy Soluções de telessaúde, 
conformes e adequadas 
aos fins, disponíveis no 
mercado.

yy O ensino e a formação de 
trabalhadores da saúde 
passa a incluir a formação em 
telessaúde.
yy Os trabalhadores da saúde 
comunitários podem apoiar 
as comunidades no acesso aos 
serviços de telessaúde.
yy Comunidades cientes da te-
lessaúde; serviços amplamente 
utilizados pelas comunidades 
prioritárias.

yy Estabelecido o mecanismo 
operacional de adminis-
tração e supervisão para 
o serviço nacional de 
telessaúde.
yy Assegurado o financia-
mento apropriado para 
o desenvolvimento e o 
funcionamento do serviço 
nacional de telessaúde.
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Abordagem
Esta etapa deve ser uma atividade interna que envolve sessões de trabalho centradas na 
identificação de resultados para cada uma das recomendações estratégicas da Parte 1 e na sua 
atribuição às linhas de ação. 

Em alguns casos, o processo pode resultar na identificação de resultados que não podem 
ser atribuídos a uma linha de ação. Em tais casos, as linhas de ação devem ser revistas para 
determinar se o seu âmbito precisa de ser aperfeiçoado de modo a englobar o resultado (preferível) 
ou se é necessária uma nova linha de ação.

As diversas partes interessadas podem ser responsáveis pela implementação de resultados para 
as linhas de ação da eSaúde. Compreender a liderança e a responsabilização potenciais para um 
resultado específico possibilita que essas partes interessadas sejam identificadas de modo a serem 
envolvidas na definição das atividades necessárias. 

As perguntas abaixo ajudam a identificar a(s) parte(s) interessada(s) responsável(eis) por um 
resultado específico.

 f Quem tem a responsabilidade pelas políticas associadas ao resultado em questão?
 f Quem tem o mandato ou a autoridade?
 f Quem tem a capacidade para implementar o resultado? 
 f Quem é visto pelo setor da saúde e/ou pelo público como a entidade certa para a 
implementação do resultado?

 f Quem consegue envolver-se com eficácia e influenciar as partes interessadas do setor da 
saúde e de outros setores?

 f Quem tem acesso aos recursos financeiros apropriados?

5.3 Identificação das atividades necessárias à 
implementação dos resultados 

Objetivo
Esta etapa identifica as atividades necessárias à implementação dos resultados de uma linha de 
ação da eSaúde específica. As atividades de alto nível são projetos, iniciativas ou outras medidas 
estrategicamente importantes e necessárias para implementar um resultado, e não atividades e 
tarefas pormenorizadas que seriam normalmente definidas como parte do planeamento de um 
projeto individual. As atividades constituem a base de um plano de ação e devem ser definidas 
quanto ao âmbito, à calendarização e às dependências (Tabela 7). A definição de tais atividades 
permitirá determinar os requisitos de recursos e financiamento. 

Tabela 7. Elementos que definem as atividades de eSaúde

Elemento Descrição Papel

Âmbito Uma noção de alto nível do objetivo da 
atividade, habitualmente definido em 
termos de resultados específicos que a 
atividade terá de proporcionar.

yy Apoia a identificação dos prováveis requisitos de calendarização, 
dependências, recursos e, em última análise, financiamento.

Duração Uma estimativa de alto nível da 
magnitude da duração de cada atividade 
(por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 
2 anos, etc.).

yy Necessária para identificar a calendarização associada a cada 
atividade para uma linha de ação em particular e, em última 
análise, para o plano de ação de eSaúde.

Dependências Os relacionamentos de alto nível entre 
as atividades que podem influenciar o 
momento em que uma atividade pode 
ser iniciada e/ou concluída.

yy Influencia a sequência das atividades, o que, em última análise, 
tem impacto sobre a calendarização dos planos das linhas de 
ação da eSaúde e do plano de ação de eSaúde.
yy A exploração das dependências será objeto de maior discussão 
numa secção posterior. Contudo, é provável que a identificação 
das dependências comece durante esta atividade. Este 
conhecimento pode continuar a acompanhar o processo, no 
sentido de apoiar uma exploração mais pormenorizada das 
dependências no âmbito das linhas de ação da eSaúde.
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Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição das atividades de alto nível para cada linha de ação, 
incluindo o âmbito, a duração e as dependências de cada atividade (Tabela 8). O Anexo D faculta 
mais exemplos de potenciais atividades em cada uma das linhas de ação da eSaúde.

Tabela 8. Exemplos de atividades em quatro linhas de ação comuns da eSaúde (não exaustivos)

Linha de ação Exemplos de atividades

Administração yy Conceber e estabelecer um conselho governamental nacional para a eSaúde
yy Conceber e estabelecer funções reguladoras da eSaúde
yy Conceber e estabelecer uma entidade nacional de eSaúde para dirigir e gerir o investimento nacional na 
eSaúde
yy Formalizar interações governamentais com outros órgãos de administração nacionais, regionais e locais

Fundamentos yy Desenvolver requisitos e uma concepção de alto nível para a criação do serviço de eSaúde
yy Implementar e gerir o serviço nacional de eSaúde
yy Definir o processo de desenvolvimento de normas de eSaúde
yy Rever as normas nacionais e internacionais existentes
yy Desenvolver e aprovar normas e terminologias
yy Acordar e adotar um quadro regulatório consistente a nível nacional para proteção da informação de saúde
yy Estabelecer mecanismos para melhorar a infraestrutura informática das organizações de cuidados de saúde
yy Implementar uma infraestrutura de conetividade de dados prioritários

Soluções yy Estabelecer um fundo nacional de investimento para soluções de eSaúde
yy Fomentar o desenvolvimento de soluções de eSaúde de alta prioridade
yy Conceber e estabelecer um organismo nacional de conformidade das soluções
yy Desenvolver e publicar critérios de certificação e conformidade
yy Desenvolver requisitos e uma concepção de alto nível para serviços e aplicações nacionais de eSaúde 
prioritários
yy Selecionar um parceiro de implementação para efetuar uma concepção detalhada e desenvolver um 
serviço nacional de eSaúde
yy Implementar e gerir um serviço ou aplicação nacional de eSaúde

Mudança e adoção yy Identificar e avaliar metas prioritárias de mudança e adoção
yy Desenvolver e implementar campanhas de consciencialização sobre a eSaúde
yy Estabelecer um quadro de mensuração eficaz para as atividades de envolvimento e consciencialização
yy Estabelecer um repositório nacional de conhecimento sobre eSaúde
yy Desenvolver e implementar um regime de incentivos financeiros
yy Implementar um programa de comunicação sobre incentivos financeiros
yy Monitorizar a adoção de soluções de eSaúde
yy Definir um quadro de competências de eSaúde normalizado
yy Implementar mudanças nos cursos de ensino e formação
yy Criar grupos direcionados de trabalho e de referência de partes interessadas
yy Envolver e consultar os grupos de trabalho e de referência de partes interessadas

Abordagem
Esta etapa deve começar como uma atividade interna, mas pode ser alargada para envolver a 
participação das partes interessadas do setor da saúde e de outros setores, as quais, em última 
instância, poderão ficar responsáveis por atividades do plano de ação.

Análise interna
Inicialmente, devem ser efetuadas sessões de trabalho internas para identificar as atividades 
necessárias à implementação dos resultados para cada linha de ação da eSaúde. A identificação 
das atividades deve tomar em consideração as recomendações estratégicas que deram origem 
aos resultados relevantes; em particular, quaisquer atividades específicas que possam ter sido 
explícita ou indiretamente descritas pela recomendação.
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Consultas e participação multissetoriais
A identificação e a definição das atividades devem ser um esforço multissetorial, porque as 
diversas partes interessadas da saúde e de outros setores serão provavelmente responsáveis pela 
sua execução. As partes interessadas identificadas na Secção 6.2 como tendo responsabilidade 
potencial pelos resultados das linhas de ação da eSaúde devem ser consultadas e envolvidas na 
definição das atividades necessárias à implementação desses resultados.

5.4 Identificação de atividades adicionais de mudança e 
adoção  

Objetivo
Esta etapa identifica as atividades adicionais de mudança e adoção necessárias para apoiar os 
resultados e atividades identificados para cada linha de ação da eSaúde.

As atividades de mudança e adoção incentivam e capacitam os intervenientes nos cuidados 
de saúde – como os consumidores, os prestadores de cuidados de saúde, os gestores e os 
administradores – a prepararem-se para o ambiente nacional de eSaúde e a adotarem-no e 
utilizarem-no como parte fulcral da prestação de serviços de saúde. A experiência dos países 
indica que tal requer uma estratégia nacional de mudança e adoção para impulsionar a adoção da 
eSaúde em áreas prioritárias do sistema de saúde e promover a adoção geral da eSaúde com vista a 
atingir um ponto de autossustentação. 

A necessidade de atividades de mudança e adoção deve surgir à medida que são identificadas 
atividades para cada linha de ação. Para assegurar que foram identificadas as principais 
atividades de mudança e adoção, poderá ser útil explorar as perguntas abaixo para cada atividade.

 f Como poderá a atividade ter impacto sobre as partes interessadas, como os consumidores, os 
prestadores de cuidados de saúde, os gestores e os administradores?

 f As partes interessadas compreendem os benefícios que a atividade lhes proporciona?

 f Como compreenderão e reagirão as partes interessadas ao impacto potencial da atividade?

 f Quais são os riscos e desafios a superar para assegurar a compreensão e a aceitação?

 f Que atividades poderão ser necessárias para abordar tais riscos e desafios? 

A resposta a estas perguntas ajudará a compreender a estratégia de mudança e adoção necessária 
para apoiar a implementação da visão nacional de eSaúde. Esta estratégia será articulada com as 
diversas atividades definidas no âmbito da linha de ação de Mudança e adoção. 

Resultados recomendados
Uma descrição das atividades de mudança e adoção necessárias à implementação da visão 
nacional de eSaúde, incluindo o âmbito, a duração e as dependências de cada atividade. Em seu 
conjunto, estas atividades constituem a estratégia de mudança e adoção de alto nível do país. No 
Anexo D, são facultados exemplos de atividades de mudança e adoção.

Abordagem
Na prática, a identificação das atividades de mudança e adoção deve ocorrer à medida que são 
identificados os resultados e atividades de cada linha de ação da eSaúde (Secção 6.3), mas é 
destacada aqui já que se trata de uma parte vital do plano de ação.
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5.5 Identificação de dependências entre atividades

Objetivo 
Esta etapa identifica as dependências entre as atividades de diferentes linhas de ação. As 
dependências afetam a sequência, a calendarização e a implementação das atividades das linhas 
de ação.

A identificação das dependências requer uma noção das relações entre as atividades. As 
dependências podem decorrer de três causas principais:

 f Calendarização. Algumas atividades poderão ter de aguardar a conclusão de outras antes de 
serem iniciadas; algumas poderão começar mais cedo, mas ter de aguardar a conclusão de 
outras para serem finalizadas.

 f Recursos. Os recursos disponíveis podem limitar o número de atividades que podem ser 
implementadas num dado momento.

 f Mudança. O sistema de saúde só poderá aceitar um certo nível de mudança num dado 
período de tempo, o que pode limitar o número de atividades que podem ser realisticamente 
implementadas em qualquer momento.

Existirão dependências entre atividades da mesma linha de ação, bem como entre atividades de 
linhas de ação diferentes. Esta etapa deve identificar ambos os tipos de dependências, porque 
servirá para informar o desenvolvimento dos planos de atividades individuais, bem como do 
plano de ação.

Resultados recomendados
Esta etapa deve identificar as principais dependências entre atividades e a fundamentação 
para cada uma delas. As dependências, devem ser compreendidas com um nível suficiente de 
pormenor para serem úteis na informação da sequência de atividades de um plano de trabalho. 

Abordagem
Esta etapa deve ser executada como uma atividade interna para identificar as relações entre as 
atividades e outras causas de dependências e utilizar estas para definir as dependências internas e 
transversais das linhas de ação da eSaúde. 

5.6 Desenvolvimento de planos individuais para cada 
linha de ação

Objetivo
Esta etapa desenvolve um plano de alto nível para cada uma das linhas de ação da eSaúde. Tal 
envolve a utilização do conhecimento sobre responsabilidades, atividades, calendarização e 
dependências para definir um plano lógico para a implementação dos resultados de cada linha de 
ação. 

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um plano para cada linha de ação da eSaúde que comunique as atividades e 
a sua duração e calendarização (Figura 8).
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Figura 8. Exemplo de plano de linhas de ação da eSaúde1

O exemplo acima descreve as atividades no âmbito da linha de ação dos fundamentos, juntamente 
com a calendarização e a sequenciação de alto nível das atividades. As dependências não são 
explicitamente mostradas, mas constituem um contributo importante para as atividades de 
sequenciação. Os resultados são mostrados a um alto nível ao longo do lado esquerdo do diagrama. 

O plano individual para uma linha de ação da eSaúde pode ser acompanhado por uma lista das 
partes interessadas que poderão ter responsabilidades e liderança nas diversas atividades. A 
informação pode ser resumida sob a forma de uma tabela (se complexa), ou num só diagrama se 
as responsabilidades não diferirem substancialmente entre as atividades.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna para identificar a sequenciação e 
a calendarização das atividades, que, por sua vez, serão influenciadas pela duração e pelas 
dependências com outras atividades da mesma linha de ação. O impacto das dependências entre 
planos de linhas de ação será explorado na fase seguinte com a integração dos planos individuais.

O calendário dos planos de linhas de ação deve ser consistente com o calendário estratégico da 
visão nacional de eSaúde. Um calendário consistente apoiará a integração dos planos de linhas de 
ação individuais num só plano de ação de eSaúde.

.

1 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.

Implementação
do serviço de ISU

Aceitar e adotar o QRNIS

Alargar os serviços de banda larga adequados aos �ns a todos os prestadores de cuidados

Desenvolver normas novas

Manter as infraestruturas

Gerir o serviço de ISU

Implementação
de serviço de SNAS Gerir o serviço de SNAS

Estabelecer e renovar as infraestruturas

Implementar requisitos de certi�cação

Implementar e aperfeiçoar as normas

Receitas
eletrónicas

RSEI

Conjuntos de
dados para relato

Planos de
cuidados

Controlo de
doenças crónicas

3 Years 6 Years 10 Years

Identi�cação e
autenticação

Proteção da informação

Normas nacionais
de informação
de eSaúde

Encaminhamentos Telessaúde

Terminologias

Infraestrutura
informática e
sistemas nucleares

Serviços nacionais
de banda larga

De�nição do
processo de

desenvolvimento
de normas

Resultados Ano 0  Ano 3 Ano 6 Ano 10

Marcações/
resultados
de análises

Resumos de
eventos e

noti�cações

Apoio à decisão
sobre medicação

Apoio à decisão
sobre marcação

de análises

Mensagens
seguras

Determinar a
atribuição de

fundos por
estado/território

De�nir
requisitos

de certi�cação



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde

Capítulo 5. Desenvolvimento das linhas de ação da eSaúde » página 25

5.7 Identificação dos riscos associados à implementação 
dos planos de linhas de ação

Objetivo
Esta etapa identifica os riscos decorrentes das atividades definidas nas várias linhas de ação. 
Os riscos centram-se nos aspetos do ambiente que reduzem ou limitam a capacidade de uma 
atividade, ou de um conjunto de atividades, para atingir um resultado específico (para exemplos, 
consultar Anexo E).

Os riscos podem existir em variadas áreas, incluindo:

 f liderança e administração

 f envolvimento e aceitação das partes interessadas

 f recursos e financiamento

 f abordagem à implementação

 f dependências externas.

Os riscos são um contributo importante para a integração dos planos de linhas de ação 
individuais num plano de ação holístico, que ocorrerá na fase seguinte. Como parte da integração, 
o plano de ação é estruturado e aperfeiçoado para atenuar, tanto quanto possível, o risco.

Resultados recomendados
O resultado desta etapa será uma descrição dos riscos associados a cada uma das linhas de ação 
da eSaúde individuais.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna que necessitará de sessões de trabalho 
para identificar os riscos relevantes. Alguns riscos podem ser específicos de uma atividade em 
particular, enquanto outros serão mais gerais e abrangerão uma ou mais linhas de ação.

Uma vez identificados os riscos, deve ser efetuada uma análise adicional para determinar como 
podem ser atenuados. Pode haver várias formas de o fazer, incluindo através de alterações nos 
planos de trabalho das linhas de ação individuais.
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5.8 Aperfeiçoamento das linhas de ação da eSaúde 
(opcional) 

Objetivo
Esta etapa opcional aperfeiçoa o conjunto inicial de linhas de ação da eSaúde para assegurar que 
descrevam com exatidão as áreas lógicas de atividade necessárias à implementação da visão 
nacional de eSaúde. 

Entre os exemplos de motivos pelos quais o conjunto inicial de linhas de ação pode precisar de ser 
aperfeiçoado incluem-se:

 f atividades numerosas que não se ajustam de forma lógica a uma das linhas de ação definidas

 f resultados e atividades de uma linha de ação demasiado escassos para que esta possa ser 
considerada uma linha de ação por direito próprio

 f demasiados resultados e atividades numa linha de ação, o que a torna demasiado complexa 
para interpretar e comunicar.

Seja qual for o motivo, há vários exemplos de modos como pode ser feito o aperfeiçoamento, 
incluindo:

 f modificar o âmbito ou a intenção do conjunto inicial de linhas de ação

 f englobar uma linha de ação e respetivas atividades noutra

 f criar uma ou mais linhas de ação novas às quais possam ser atribuídas atividades

 f dividir uma linha de ação existente em duas ou mais, para reduzir a complexidade.

Resultados recomendados
Esta etapa aperfeiçoará o conjunto inicial de linhas de ação da eSaúde com base nos resultados e 
atividades que foram identificados e explorados durante esta fase. 

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna centrada na análise dos resultados das 
etapas anteriores e na determinação da necessidade, ou não, de aperfeiçoar o conjunto inicial de 
linhas de ação da eSaúde.

Devem ser tidos em conta os motivos específicos para a criação das linhas de ação, tais 
como a necessidade de visibilidade de determinadas atividades conforme expressas pelas 
partes interessadas. Tal pode obrigar a consultas às partes interessadas nos casos em que o 
aperfeiçoamento dessas linhas de ação da eSaúde em particular tenha sido identificado como 
necessário.
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CAPÍTULO 6
Desenvolvimento de um plano de ação 
integrado 

Esta fase centra-se na criação de um plano de ação de eSaúde integrado.

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado
  

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano

Desenvolver linhas
de ação da eSaúde  

Objetivo
Uma vez desenvolvidos, os planos individuais para cada linha de ação da eSaúde podem ser 
integrados para formar um plano de ação holístico com vista à implementação da visão nacional 
de eSaúde. A integração desse plano obriga a rever o alinhamento com as prioridades estratégicas 
do sistema nacional de saúde e o foco das partes interessadas e dos financiadores fundamentais.

Atividades
 f Esboço do plano de ação.

 f Verificação do alinhamento com as prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas.

 f Identificação de riscos da implementação. 

 f Aperfeiçoamento do plano de ação para melhorar o alinhamento com as prioridades 
estratégicas.

Resultados
Um plano de ação nacional para a eSaúde que foi aperfeiçoado para melhorar o alinhamento com 
as prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas, e para reduzir ou atenuar os riscos de 
implementação identificados.
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6.1 Esboço do plano de ação 

Objetivo
Esta etapa integra os planos de trabalho das linhas de ação da eSaúde individuais num só plano de 
ação nacional consolidado para implementar a visão nacional de eSaúde. O desenvolvimento de 
tal plano requer que sejam tidos em consideração dois aspetos importantes.

 f Interdependências: as atividades podem ser dependentes de atividades que ocorrem 
noutras linhas de ação, o que pode obrigar o reagendamento de atividades no âmbito do 
plano.

 f Riscos: a atenuação dos riscos identificados durante o desenvolvimento das linhas de ação 
da eSaúde pode obrigar a alterações no agendamento das atividades, ou ao acréscimo de 
novas atividades.

As considerações acima podem resultar em alterações na sequenciação das atividades.

Resultados recomendados
Esta etapa deve criar um esboço inicial do plano de ação consolidado (Figura 9) que capte:

 f as várias linhas de ação que, no seu conjunto, constituem o plano de ação nacional

 f os resultados que cada linha de ação visa obter

 f as atividades individuais de cada linha de ação

 f a duração e o calendário das atividades individuais.

As dependências não têm de ser explicitamente mostradas, já que tal poderá ter impacto na 
legibilidade do plano de trabalho.

Figura 9. Exemplo de plano de trabalho consolidado para um plano de ação de eSaúde2

Year 0 Year 3

Ano 6

Year 10

  

Fundamentos
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física   Estabelecer e renovar as infraestruturas  Manter as infraestruturas

Implementar requisitos de certi�cação

Conformidade Estabelecer organismo de conformidade  Gerir o processo de certi�cação Incorporar a conformidade no regime
existente no setor da saúde
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de soluções

Soluções de partilha eletrónica de informações 

Serviços de
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consciencialização

De�nir programas de
consciencialização Executar programas de consciencialização

Programas de
Incentivos
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De�nir
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certi�cação

Certi�car prestadores de cuidados e organizações de
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Certi�cação
Pro�ssional
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formação

Estabelecer grupos
de referência Consultar grupos de referência e de trabalho

De�nir programas de desenvolvimento pro�ssional

Implementar mudanças nos programas de ensino e formação Aperfeiçoar os programas
de ensino e formação

SNAS  Implementar o serviço Gerir o serviço de SNAS

Racionalizar e validar as fontes

Entidade nacional
para a Saúde 

Estabelecer um organismo
regulador da eSaúde

Regulamentação
da eSaúde 

Administração

Normas de prática
pro�ssional 

Ano 10Ano 3Ano 0Área de atividade da
eSaúde

Normas de
eSaúde

De�nir normas de soluções de eSaúde
de alta prioridade 

Implementar e aperfeiçoar as normas

De�nir a atribuição
de fundos por
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Fontes de informação
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envolvimento

Estabelecer uma
entidade nacional

para a eSaúde

2 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre de 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Abordagem
Esta etapa envolve sessões de trabalho internas para desenvolver um plano de ação inicial, e pode 
ser apoiada por consultas limitadas às partes interessadas para validar o plano.

O desenvolvimento de um plano de ação ocorre em duas etapas.

Etapa 1: Integrar os planos de linhas de ação da eSaúde. Os planos de linhas de ação da eSaúde 
individuais são reunidos e reorganizados com base nas dependências entre atividades de 
diferentes linhas de ação.

Etapa 2: Aperfeiçoar o plano de ação consolidado para reduzir os riscos. Aperfeiçoar o plano de 
ação consolidado para atenuar os riscos identificados durante o desenvolvimento dos planos de 
trabalho das linhas de ação da eSaúde individuais.

O aperfeiçoamento do plano de ação consolidado pode atenuar alguns riscos, mas outros 
provavelmente permanecerão. Estes terão de ser claramente identificados e geridos de uma forma 
contínua.

6.2 Verificação do alinhamento com as prioridades 
do sistema de saúde e as expetativas das partes 
interessadas

Objetivo
Esta etapa destina-se a determinar se o plano de ação está ou não alinhado com as prioridades do 
sistema nacional de saúde e as expetativas das partes interessadas. Pode ocorrer um desalinhamento 
devido à calendarização das atividades e aos resultados a elas associados. Uma parte importante 
desta etapa é a de assegurar que o plano de ação consiga o equilíbrio certo entre os elementos 
fundamentais de um ambiente nacional de eSaúde e a oferta de benefícios tangíveis numa fase 
inicial ou com rapidez suficiente para demonstrar o valor da eSaúde. 

Os países que estejam a introduzir a eSaúde devem visar desenvolver um plano de ação que assegure 
o desenvolvimento dos fundamentos, das infraestruturas e dos componentes facilitadores de 
um ambiente nacional de eSaúde. O plano de ação obrigará ainda à implementação de serviços, 
aplicações e ferramentas de eSaúde que demonstrem os seus benefícios tangíveis.

Os países que estão a integrar a utilização da eSaúde devem centrar-se na implementação e na 
inovação dos serviços, aplicações e ferramentas de eSaúde que deem resposta às prioridades dos 
cuidados de saúde e da saúde pública. O plano de ação pode também obrigar a um maior trabalho 
no desenvolvimento dos fundamentos, das infraestruturas e dos componentes facilitadores.

A validação do alinhamento do plano de ação com as prioridades do sistema de saúde requer uma 
análise dos resultados da Parte 1 do Pacote de Ferramentas, especificamente quanto a:

 f objetivos estratégicos e desafios e sua prioridade relativa

 f expetativas dos decisores e dos prováveis financiadores, em particular no que respeita a 
resultados específicos, e metas e calendarização da sua implementação.

O plano de ação deve ser comparado com estas prioridades e opções identificadas para 
aperfeiçoamento do plano em conformidade.

Resultados recomendados
Esta etapa gerará uma noção do grau de alinhamento do plano de ação com as prioridades do 
sistema de saúde e das partes interessadas e identificará a(s) opção(ões) preferida(s) para melhorar 
esse alinhamento.
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Abordagem
Esta etapa requer uma análise interna apoiada por consultas às partes interessadas relevantes 
para explorar as suas opiniões sobre as prioridades do plano de ação e obter a sua orientação a 
respeito das opções para melhorar o alinhamento com tais prioridades (Tabela 9).

Tabela 9. Descrição das etapas para a exploração do alinhamento do plano de ação

Etapa Descrição Exemplos de perguntas a considerar Resultados

1 Analisar o 
alinhamento com 
as prioridades do 
sistema de saúde.

yy Em que medida estão os resultados do plano de ação 
alinhados com as prioridades do sistema de saúde?
yy Em que medida está o calendário dos resultados alinhado 
com os prazos previstos para a superação dos objetivos 
estratégicos e dos desafios?

Uma noção do alinhamento 
do plano de ação com as 
prioridades do sistema de 
saúde.

2 Analisar o 
alinhamento com as 
expetativas das partes 
interessadas e dos 
financiadores.

yy Em que medida estão os resultados alinhados com as 
expetativas das partes interessadas e dos decisores 
principais?
yy Em que medida estão os resultados alinhados com as 
expetativas dos prováveis financiadores?
yy O plano de ação proporciona benefícios tangíveis 
suficientemente cedo ou com rapidez suficiente para 
satisfazer as expetativas das partes interessadas?

Uma noção do alinhamento 
do plano de ação com as 
expetativas das partes 
interessadas e dos 
financiadores.

3 Desenvolver opções 
para alinhar o 
plano de ação com 
as prioridades do 
sistema de saúde, das 
partes interessadas e 
dos financiadores.

yy Que tipo de equilíbrio deve o plano de ação tentar alcançar?
yy Que opções existem para melhorar o alinhamento com as 
prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas? 
yy Que opções existem para proporcionar benefícios mais 
cedo ou com mais rapidez? 
yy Que riscos apresenta cada opção?

Um leque de opções para 
melhorar o alinhamento com 
as prioridades do sistema 
de saúde e das partes 
interessadas e os riscos 
associados a cada opção.

4 Recomendar a(s) 
opção(ões) mais 
apropriada(s) para 
modificar o plano 
de ação no sentido 
de o alinhar com 
as prioridades do 
sistema de saúde, das 
partes interessadas e 
dos financiadores.

yy Que opção(ões) é(são) mais aceitável(is) para os decisores e 
partes interessadas principais em termos de equilíbrio de:

 - concretização das prioridades do sistema de saúde e 
das partes interessadas

 - aumento da complexidade e do risco da 
implementação?

A opção preferida para o 
aperfeiçoamento do plano 
de ação.

As consultas a partes interessadas (incluindo os potenciais financiadores) servirão para 
corroborar as suas expetativas e avaliar as opções de aperfeiçoamento do plano de ação para 
melhorar o alinhamento. As consultas desempenham um papel importante na obtenção do 
envolvimento das partes interessadas no desenvolvimento do plano de ação, iniciando assim o 
processo de reforço do seu entendimento e apoio do plano.
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6.3 Identificação dos riscos da implementação 

Objetivo
Esta etapa centra-se na identificação dos riscos da implementação ao nível do plano de ação. Estes 
diferem dos riscos das linhas de ação da eSaúde individuais porque esta etapa centra-se nos riscos 
que existem ao nível do programa. 

Os exemplos de perguntas abaixo podem ser utilizados para explorar riscos de implementação 
potenciais.

 f Qual é a escala da atividade necessária?

 f Essa escala é demasiado ambiciosa para ser concretizada no prazo pretendido?

 f O setor da saúde e outros parceiros e setores de apoio têm a capacidade para aceitar e apoiar 
esta atividade e o nível de mudança associado que ela requer?

 f O país tem os recursos financeiros, humanos e outros para sustentar a implementação do 
plano?

 f O plano leva em conta o tempo que provavelmente demorará a desenvolver o apoio e o 
impulso para a eSaúde no setor da saúde e junto do público em geral?

 f Todas as principais dependências entre atividades foram identificadas e refletidas na 
sequenciação?

 f  As partes interessadas da saúde e de outros setores consideram o plano de ação exequível? 

 f Há atividades específicas que interromperiam completamente a implementação do plano de 
ação caso fossem adiadas ou não pudessem ser realizadas? 

Resultados recomendados
Esta etapa deve identificar os riscos da implementação do plano de ação e as opções que podem 
existir para atenuar ou reduzir a sua probabilidade ou o seu impacto.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna e apoiada por contributos das partes 
interessadas relevantes do setor da saúde e de outros setores que estiveram envolvidas no 
desenvolvimento do plano de ação.

Análise interna
Inicialmente, devem ser realizadas sessões de trabalho internas para identificar os riscos 
potenciais associados ao plano de ação. As sessões devem explorar o plano de ação de diferentes 
perspetivas (como as dos exemplos de perguntas acima, na secção Objetivos). 

Contributos multissetoriais 
As partes interessadas da saúde e de outros setores devem ser consultadas para obtenção dos seus 
contributos no que respeita à exequibilidade e aos riscos do plano de ação. As partes interessadas 
podem ter conhecimento ou experiência específicos de programas e projetos anteriores que lhes 
permitam facultar comentários construtivos.
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6.4 Aperfeiçoamento do plano de ação para melhorar o 
alinhamento com as prioridades estratégicas

Objetivo
Esta etapa aperfeiçoa o plano de ação com base nas mudanças já identificadas.

O aperfeiçoamento envolverá provavelmente uma das seguintes medidas:

 f Reorganizar a sequência das atividades. A sequência e a calendarização das atividades são 
alteradas para assegurar que os resultados do plano tenham um alinhamento mais próximo 
com as prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas.

 f Aperfeiçoar o âmbito das atividades. O âmbito das atividades pode ser aperfeiçoado para 
proporcionar um maior foco sobre uma prioridade particular (por exemplo, um local 
geográfico ou um segmento do setor da saúde em particular).

 f Rever a duração das atividades. A duração de uma ou várias atividades é alterada de modo 
a que os resultados dessas e das atividades subsequentes tenham um alinhamento mais 
próximo com as prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas. Com frequência, 
tais alterações estão associadas ao aperfeiçoamento do âmbito de uma atividade em 
particular.

 f Acrescentar ou remover atividades. Poderão ser necessárias novas atividades para dar maior 
ênfase a prioridades específicas. Por outro lado, poderão ser removidas atividades, caso estas 
sejam consideradas irrelevantes para a abordagem às prioridades.

 f Aperfeiçoar a abordagem a um resultado. Poderá também ser necessário considerar uma 
abordagem completamente diferente para obter um resultado específico para uma linha 
de ação da eSaúde. Tal abordagem pode obrigar à realização de um conjunto diferente de 
atividades.

Resultados recomendados
O resultado desta etapa será um plano de ação aperfeiçoado, que consegue um melhor equilíbrio 
entre as prioridades do sistema de saúde e das partes interessadas e o desenvolvimento a longo 
prazo do ambiente nacional de eSaúde. 

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna centrada na modificação do plano de 
ação em harmonia com a(s) opção(ões) preferida(s) acordada(s) com as partes interessadas.
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CAPÍTULO 7
Determinação dos requisitos de 
recursos de alto nível

Esta fase centra-se na determinação, a um alto nível, dos recursos que serão necessários para 
implementar o plano de ação de eSaúde.

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano

Desenvolver linhas
de ação da eSaúde

Objetivo
Uma vez desenvolvido um plano de ação, o foco desloca-se para o entendimento da experiência 
e das competências necessárias para o implementar. A avaliação dessas competências e 
experiência por comparação com as existentes no país permite identificar potenciais limitações, 
que terão implicações sobre a abordagem adotada para obter as competências e os recursos 
necessários. Com esse entendimento formado, torna-se também possível explorar a magnitude do 
financiamento necessário à implementação do plano de ação.

Atividades
 f Identificar as competências e experiência necessárias para implementar o plano de ação. 

 f Identificar as limitações nacionais de competências e experiência.

 f Determinar a abordagem à asseguração das competências e experiência necessárias.

 f Estimar a magnitude do financiamento necessário à implementação do plano de ação.

Resultados
Esta fase definirá as necessidades de recursos para implementar o plano de ação e a abordagem 
à sua asseguração. Com base nisso, esta fase também estimará a magnitude do financiamento 
necessário à implementação do plano de ação.
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7.1 Identificação das competências e experiência 
necessárias 

Objetivo
Esta etapa centra-se na identificação e descrição das competências e experiência necessárias à 
implementação do plano de ação. Tal entendimento constitui a base para avaliar se um país tem 
as competências e a experiência apropriadas e, em caso contrário, como podem elas ser obtidas 
(Tabela 10).

Tabela 10. Dimensões sugeridas para explorar as competências e a experiência

Dimensão Descrição Exemplos de considerações (não exaustivos)

Tipo de recurso As competências, a experiência 
e o conhecimento para 
empreender as atividades 
descritas no plano de ação.

yy Transformação da prática do trabalho clínico
yy Gestão de programas e projetos
yy Modelação financeira
yy Desenvolvimento de leis e políticas
yy Desenvolvimento de produtos e soluções de eSaúde
yy Arquitetura dos empreendimentos e das soluções
yy Privacidade e proteção de dados
yy Desenvolvimento de normas da informação
yy Conformidade de produtos e soluções
yy Gestão da mudança
yy Planeamento e implementação da comunicação
yy Desenvolvimento e implementação de um modelo de 
administração

Capacidade do 
recurso 

A escala dos recursos que serão 
necessários para empreender 
as atividades descritas no plano 
de ação.

yy Estimativas de recursos (por exemplo, contagem dos recursos 
humanos)
yy Probabilidade de um recurso poder satisfazer as necessidades de 
diversos tipos de recursos (ou seja, facultar diversas competências 
e experiências necessárias)

Distribuição do 
recurso

O nível ou o local onde os 
recursos serão necessários. 

yy Nacional
yy Estadual
yy Regional
yy Local

Resultados recomendados
Esta etapa deve proporcionar uma visão consolidada das competências e da experiência 
necessárias à implementação do plano de ação. Embora esse entendimento seja desenvolvido 
através da avaliação dos requisitos para a implementação das atividades individuais, os resultados 
desta etapa devem visar a sua conversão num conjunto de alto nível de requisitos dos recursos que 
descrevem as competências, a experiência, a capacidade e a distribuição.

Abordagem
Esta etapa deve inicialmente ser abordada como uma atividade interna. Contudo, poderá precisar 
dos contributos de peritos na matéria em questão. 

Análise interna
Esta etapa envolverá a avaliação de cada uma das atividades do plano de ação no sentido 
de identificar os requisitos para cada uma das dimensões descritas acima na Tabela 10. O 
conhecimento dos programas e projetos nacionais e internacionais de eSaúde pode ser utilizado 
durante esta etapa para ajudar a identificar as competências e a experiência necessárias e a 
facultar orientação quanto à magnitude dos recursos que poderão ser necessários. 
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O foco deve estar na identificação a um alto nível dos recursos necessários e não na determinação 
dos recursos por projeto a um nível micro. O planeamento pormenorizado dos recursos ocorrerá 
mais tarde, como parte das atividades que são descritas no âmbito do plano de ação. 

Contributos de peritos
Os peritos na matéria em questão facultam conhecimento específico sobre as competências e a 
experiência, bem como sobre a escala dos recursos que poderão ser necessários. Os peritos têm o 
conhecimento específico de um domínio em particular (por exemplo, legislação), ou têm experiência 
na implementação de programas ou projetos nacionais ou internacionais de eSaúde. 

7.2 Identificação das limitações nacionais de 
competências e experiência

Objetivo
Esta etapa centra-se na identificação das limitações existentes quanto às competências e 
experiência necessárias à implementação do plano de ação. Cada país terá uma carteira diferente de 
competências e experiência disponíveis, o que afeta o seu posicionamento quanto à implementação 
do plano de ação. É importante que essa carteira de competências e experiência seja explorada de 
modo a que as lacunas ou limitações possam ser identificadas e resolvidas.

 f O país tem pessoas com as competências e a experiência necessárias?

 f O país tem níveis suficientes de recursos com as competências e experiência necessárias?

 f O pessoal está nos locais onde será necessário ou pode ser facilmente deslocado para os 
mesmos? 

 f Há programas ou projetos, nacionais ou internacionais, em curso ou planeados, que possam 
gerar concorrência por esses elementos?

A exploração de perguntas como estas envolve a consideração do leque mais geral de recursos de que 
um país pode dispor. As competências e a experiência necessárias podem existir nos setores público 
e privado, assim como no setor da saúde e noutros setores em geral.

Resultados recomendados
Esta etapa deve documentar as limitações de competências e experiência que afetarão a 
implementação do plano de ação ao nível consolidado e não ao nível das atividades. 

Abordagem
Esta etapa deve inicialmente ser abordada como uma atividade interna e pode necessitar de 
contributos de peritos na matéria em questão.

Análise interna
Esta etapa envolverá a avaliação da capacidade do país para preencher os requisitos identificados na 
Secção 7.1. Tal avaliação deve explorar cada uma das dimensões e levar em consideração a potencial 
competição pelos recursos com outros projetos nacionais e internacionais, e o impacto que tal pode 
ter sobre os recursos disponíveis para a implementação do plano de ação.

As limitações identificadas também têm de ser compreendidas no que respeita às suas implicações. 
Tal ajudará na identificação das limitações de alta prioridade que têm de ser resolvidas. 

Contributos de peritos
Os peritos podem facultar conhecimento específico para esta área. Entre os exemplos de peritos 
incluem-se os representantes de organizações e agências responsáveis pela recolha e comunicação 
de estatísticas sobre os recursos humanos. Estes podem incluir os órgãos governamentais 
responsáveis pelas estatísticas, bem como os órgãos representativos setoriais e industriais.
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7.3 Determinação da abordagem à asseguração das 
competências e experiência necessárias

Objetivo 
Selecionar a abordagem significa tomar em consideração as competências e experiência 
necessárias e as limitações à sua asseguração (Tabela 11). 

Tabela 11. Abordagens à asseguração de competências e experiência

Abordagem Descrição Exemplos

Recrutar São diretamente recrutadas no mercado. yy Emprego direto ou contratação

Contratar São contratadas a terceiras entidades prestadoras de 
serviços ou organizações. 

yy Empresas de serviços profissionais
yy Fornecedores de tecnologia

Fazer parcerias Estão disponíveis através das relações com outros 
grupos e organizações públicos e privados.

yy Alianças
yy Parcerias, incluindo parcerias público-privadas
yy Relações setoriais

Desenvolver São desenvolvidas internamente. yy Programas de ensino e formação

Estas opções podem ser consideradas de uma perspetiva interna e internacional. Por exemplo, um 
país pode obter competências e experiência tanto local como internacionalmente.

Um país precisará provavelmente de uma combinação das abordagens acima. Algumas 
competências e experiência podem estar disponíveis através de parcerias com outras 
organizações, enquanto outras terão de ser contratadas a uma terceira entidade prestadora de 
serviços ou organização. 

Resultados recomendados
Esta etapa descreverá a abordagem de alto nível para aceder às competências e experiência 
necessárias à implementação do plano de ação. Tal como nas etapas anteriores, a abordagem deve 
ser descrita a nível consolidado e não ao nível das atividades. 

Abordagem
Esta etapa deve inicialmente ser abordada como uma atividade interna e pode necessitar de 
contributos de peritos na matéria em questão.

Análise interna
Esta etapa explora opções para assegurar as competências e experiência necessárias (Tabela 12).
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Tabela 12. Dimensões sugeridas para determinar a abordagem à asseguração de competências e 
experiência

Dimensão Descrição Exemplos de considerações

Restrições As restrições que foram 
identificadas para as 
competências e experiência 
em questão.

yy Se não for identificada nenhuma restrição para uma competência 
ou experiência em particular, a determinação da abordagem será 
provavelmente uma decisão simples.
yy Se foi identificada uma restrição, terão de ser exploradas as restantes 
considerações ao determinar a abordagem apropriada. 

Calendarização Quando o país precisa que as 
competências e experiência 
estejam disponíveis.

yy Se as competências e experiência forem necessárias de imediato ou no 
curto prazo, o país poderá ter de ponderar a sua obtenção junto de uma 
terceira organização prestadora de serviços. 
yy Se forem necessárias no médio ou longo prazo, o país poderá 
considerar desenvolver os seus recursos humanos locais para as obter 
no momento apropriado.

Duração Por quanto tempo precisa o 
país que estejam presentes as 
competências e experiência.

yy Se as competências e experiência forem necessárias apenas por um 
curto período, poderá ser mais apropriado obtê-las de uma terceira 
organização prestadora de serviços ou através de parcerias e alianças.
yy Se forem necessárias por um período sustentado, poderá ser mais 
apropriado considerar o desenvolvimento de recursos humanos locais.

Políticas do 
governo 

As políticas existentes 
relacionadas ao 
desenvolvimento dos recursos 
humanos e a aquisição de 
competências, experiência e 
serviços.

yy Algumas políticas do governo podem proibir determinadas abordagens 
de acesso a competências e recursos, particularmente por se 
relacionarem com o setor da saúde e a gestão de informação da saúde.
yy Algumas políticas do governo podem facultar orientação no que 
respeita às competências e experiência que devem ser desenvolvidas 
localmente. Tal pode influenciar a seleção do modo como as 
competências e experiência são asseguradas para implementação de 
um plano de ação de eSaúde. 

Disponibilidade Disponibilidade no mercado 
das competências e 
experiência necessárias.

yy Se as competências e experiência necessárias não estão, simplesmente, 
disponíveis através de terceiras organizações prestadoras de serviços 
ou de parcerias, o país pode precisar de desenvolver tais capacidades 
por si mesmo.

Apropriação Quem possui as competências 
e experiência necessárias. 

yy As competências e experiência necessárias podem existir nos 
recursos humanos locais, mas podem pertencer, em grande parte, a 
terceiras entidades prestadoras de serviços. Neste caso, a abordagem 
pragmática seria envolver tais prestadores de serviços.

Contributos de peritos
Esta etapa pode se beneficiar dos contributos de peritos que compreendam as dimensões das 
políticas, da disponibilidade e da apropriação descritas acima. Pode também ser necessário o 
envolvimento de parceiros potenciais, de organizações de prestação de serviços e do mercado em 
geral, para avaliar quais as competências e experiência que estão disponíveis. 

Alguns países podem envolver uma organização externa que se especialize na estratégia de 
suprimento para realizar esta etapa, particularmente se for provável que um país precise de 
aceder a competências e experiência do mercado internacional.
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7.4 Estimativa da magnitude do financiamento necessário 
à implementação do plano de ação

Objetivo
Esta etapa estima a magnitude do financiamento necessário à implementação do plano de ação 
para a eSaúde. O financiamento será influenciado por vários fatores, incluindo:

 f a escala e o tipo dos recursos necessários

 f a abordagem à asseguração das competências e experiência

 f a despesa operacional e de capital relacionada com as infraestruturas de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC);

 f o financiamento necessário para mecanismos de mudança e adoção, como os programas de 
incentivos financeiros para prestadores de cuidados de saúde e os fundos de investimento em 
soluções.

Esta etapa não deve centrar-se na execução de um exercício de custeio financeiro pormenorizado, 
mas antes na estimativa da magnitude do financiamento. Requer um entendimento dos fatores 
acima e de outros programas nacionais e internacionais de eSaúde, bem como dos níveis de 
financiamento a eles associados.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma estimativa da amplitude do financiamento necessário para 
implementar:

 f cada atividade do plano de ação

 f todas as atividades de uma linha de ação da eSaúde em particular

 f todo o plano de ação de eSaúde.

Alguns países poderão ter requisitos adicionais sobre a informação que deve ser produzida 
como parte desta etapa. A experiência dos países sugere que outros requisitos comuns incluem a 
capacidade de:

 f distinguir entre o financiamento incremental e o financiamento total, o que pode ser 
necessário quando o plano de ação incorporar programas e projetos que já tenham 
financiamento; 

 f descrever o fluxo de caixa para o plano de ação, já que tal proporciona visibilidade do modo 
como o financiamento necessário varia ao longo do tempo.

Abordagem
Há várias abordagens possíveis à estimativa das necessidades de financiamento. Esta pode ser feita 
através de uma combinação de técnicas de estimação “ascendentes” e “descendentes” (Figura 10).
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Figura 10. Abordagem sugerida para estimar as necessidades de fi nanciamento

Níveis de recursos 

Duração das atividades  

Abordagem à asseguração
de recursos

Financiamento de capital
e operacional para TIC

Outros �nanciamentos
para recursos que não TIC

Programas e projetos
internos de eSaúde

Programas e projetos
internacionais de
eSaúde

Análise de �nanciamentos
ou custos de eSaúde
existentes

Contributos de PME

Outros programas e
projetos que não de
eSaúde

Estimação de
�nanciamento
descendente

Estimação de
�nanciamento
ascendente

Estimativa e
pressupostos de
�nanciamento
aperfeiçoados

A estimação descendente é também conhecida como estimação baseada na experiência, já que 
utiliza informação respeitante ao financiamento de programas e projetos relevantes para estimar o 
financiamento. Os dados de financiamento desses programas e projetos são ajustados para levar em 
conta as diferenças em relação ao plano de ação (por exemplo, diferenças de escala, de duração, etc.). 
A estimação descendente pode ser feita a vários níveis, incluindo o das atividades, o das linhas de 
ação da eSaúde ou o do plano de ação. 

Entre os exemplos de contributos para uma abordagem por estimação descendente pode incluir-se o 
conhecimento relacionado com:

 f financiamento para programas e projetos internos de eSaúde;

 f financiamento para programas e projetos internacionais de eSaúde;

 f financiamento para outros programas e projetos alheios à eSaúde que tenham caraterísticas ou 
atributos semelhantes aos das atividades do plano de ação;

 f modelos financeiros ou de custos pré-existentes realizados para programas e projetos de eSaúde;

 f contributos de peritos em programas e projetos de eSaúde de grande escala.

A estimação ascendente envolve estimativas de custos baseadas na identificação dos fatores 
determinantes dos custos específicos a cada atividade do plano de ação. Por tal motivo, pode ser 
significativamente mais demorada. 

Entre os exemplos de contributos para uma abordagem por estimação ascendente incluem-se:

 f a estimação dos recursos necessários à implementação de uma atividade em particular;

 f a duração estimada de uma atividade em particular;

 f a abordagem proposta para assegurar as competências e experiência, já que tal influenciará o 
custo de acesso aos recursos apropriados;

 f as estimativas do financiamento operacional e de capital para as infraestruturas de TIC que 
são implementadas por uma atividade em particular, o que pode suscitar a necessidade de 
contributos de fornecedores de eSaúde/TIC e de outros peritos;

 f o financiamento adicional associado a uma atividade em particular, como, por exemplo, os 
programas de incentivos e financiamento que fazem parte da abordagem à mudança e à adoção.
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As estimações descendentes e ascendentes podem ser utilizadas em conjunto para aperfeiçoar a 
estimativa de financiamento total para o programa. 

Deve ser especificado nesta etapa um intervalo de financiamento (ou seja, um mínimo e um 
máximo). A utilização de um intervalo torna claro que a estimativa de financiamento possui um 
grau de incerteza e evita o equívoco de que foi determinado um valor de financiamento exato. 
Quaisquer pressupostos importantes subjacentes à estimativa devem também ser claramente 
descritos para assegurar que os decisores possuam todo o contexto.
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CAPÍTULO 8
Aplicação de restrições de 
financiamento para aperfeiçoamento do 
plano

Esta fase centra-se no aperfeiçoamento do plano de ação com base nas restrições de financiamento 
do país.

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano

Desenvolver linhas de
ação da Saúde Eletrónica

Objetivo
Esta fase avaliará os recursos financeiros disponíveis para implementar o plano de ação 
proposto, numa perspetiva de magnitude e calendarização. Tal conhecimento será utilizado para 
aperfeiçoar o plano de ação de modo a torná-lo realista, pragmático e implementável.

Atividades
 f Determinar a disponibilidade potencial de financiamento. 

 f Acordar o modo de aperfeiçoamento do plano de ação no sentido de levar em conta a 
disponibilidade de financiamento.

 f Aperfeiçoar o plano de ação.

 f Rever a visão nacional de eSaúde para refletir as mudanças decorrentes da disponibilidade de 
financiamento.

Resultados
Um plano de ação aperfeiçoado que leva em conta a disponibilidade de financiamento. Serão 
também identificadas e documentadas as implicações para a visão nacional de eSaúde que 
emergem do plano aperfeiçoado.
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8.1 Determinação da disponibilidade potencial de 
financiamento

Objetivo
Esta etapa avalia a magnitude do financiamento que estará disponível para implementar o plano 
de ação do ponto de vista do ambiente de financiamento em geral, para determinar se existem 
potenciais fontes de financiamento adicional disponíveis (Tabela 13).

Tabela 13. Exploração da disponibilidade potencial de financiamento

Considerações Descrição Exemplos

Fontes de 
financiamento

As organizações e agências que são 
fontes de financiamento potenciais para 
o plano de ação.

yy Departamentos e agências do governo federal
yy Departamentos e agências do governo estadual
yy Administrações e agências regionais
yy Organizações não governamentais (ONG)
yy Agências de desenvolvimento internacional
yy Bancos de desenvolvimento internacional ou regional
yy Planos de financiamento e incentivo existentes
yy Fornecedores e indústria (saúde e não saúde)

Mecanismos de 
financiamento

Os mecanismos potenciais através dos 
quais pode ser obtido financiamento das 
fontes de financiamento.

yy Atribuição direta de fundos
yy Doação
yy Empréstimo
yy Parcerias público-privadas (PPP)

Magnitude Estimativa da magnitude do 
financiamento que cada fonte de 
financiamento potencial pode 
providenciar. 

yy Intervalo de financiamento de alto nível, em vez de 
montantes de financiamento específicos

Calendarização e 
duração

Noção do momento em que as fontes de 
financiamento potenciais podem estar 
disponíveis e do período durante o qual 
o financiamento pode estar acessível.

yy Curto prazo
yy Médio prazo
yy Longo prazo

Condições Compreensão de quaisquer condições 
que possam ser necessárias para 
assegurar o financiamento das fontes de 
financiamento potenciais.

yy Efeitos sobre a saúde da população
yy Desenvolvimento da infraestrutura nacional
yy Melhoramento do sistema de saúde
yy Melhoramento da investigação clínica e médica

O Anexo F contém informações adicionais sobre as parcerias público-privadas (PPP) como 
mecanismo potencial de financiamento.

Resultados recomendados
Esta etapa deve identificar as fontes de financiamento potenciais e a magnitude do financiamento 
que poderia estar disponível para apoiar o plano de ação. Não é objetivo desta etapa formalizar 
acordos para assegurar tal financiamento. 

Abordagem
A abordagem a esta etapa depende de o país pretender, ou não, desenvolver um entendimento do 
financiamento geral que pode estar disponível para a implementação do seu plano de ação. 

Análise interna
A extensão da análise interna dependerá do interesse do país em identificar fontes de 
financiamento mais gerais que possam estar disponíveis para o plano de ação. Tal deve envolver a 
investigação e análise de fontes de financiamento como as contidas na Tabela 13. Poderá também 
ser útil investigar o modo como outros países financiaram programas e projetos nacionais de 
eSaúde, no sentido de identificar todas as abordagens inovadoras ao financiamento que possam 
ser relevantes. 
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Contributos de decisores 
Esta etapa requer diálogo com os decisores apropriados para obter esclarecimentos sobre a 
magnitude do financiamento potencial que será disponibilizado. A experiência dos países 
sugere que tal deve envolver decisores governamentais da saúde e de outros setores como 
financiadores principais dos programas nacionais de eSaúde. A intenção dessas discussões não é 
necessariamente acordar um nível de financiamento específico, mas antes adquirir uma noção do 
intervalo provável do financiamento possível. 

Alguns países concluíram que, na concretização desta etapa, alguns decisores optaram por não 
identificar uma magnitude provável de financiamento. Poderá ser esse o caso quando os decisores 
não pretendam limitar o plano de ação numa perspetiva financeira, mas antes publicar na 
totalidade os requisitos financeiros da implementação de uma visão nacional de eSaúde.

Discussões com fontes de financiamento potenciais 
Os países que exploram vias de financiamento mais amplas podem também iniciar discussões 
com outras fontes. Aqui, o objetivo não é formalizar acordos de financiamento, mas antes 
determinar a probabilidade de financiamento para a eSaúde e levar em conta outros aspetos 
relacionados com o financiamento, como a calendarização, a duração e outros aspetos.

Por exemplo, as discussões com uma agência de desenvolvimento internacional podem evidenciar 
a existência de uma oportunidade potencial para obter financiamento para a eSaúde, mas que esta 
deve estar associada ao melhoramento dos efeitos para a saúde da população, como, por exemplo, 
melhorar a prestação de cuidados de saúde básicos às comunidades remotas. Se tal constituirá ou 
não uma oportunidade de financiamento, depende da existência, no plano de ação, de atividades 
que satisfaçam esse requisito. 

8.2 Concordância sobre opções de aperfeiçoamento do 
plano de ação

Objetivo
Esta etapa determina como será aperfeiçoado o plano de ação de modo a ter em conta a magnitude 
do financiamento que estará disponível para apoio da sua implementação. O aperfeiçoamento será 
necessário quando o financiamento previsto for insuficiente para as necessidades identificadas. 
A experiência dos países sugere que o aperfeiçoamento ocorre habitualmente porque os mesmos 
têm necessidades concorrentes de recursos financeiros, o que leva a que apenas uma parcela do 
financiamento necessário seja disponibilizada nas datas programadas. 

Esta etapa requer a identificação de várias opções para aperfeiçoar o plano de ação de modo a que 
este possa ser implementado com o financiamento que será provavelmente disponibilizado. Tais 
opções obrigarão a compensações no que respeita a quais os componentes da eSaúde que serão 
implementados e onde e quando o serão; isso, por sua vez, terá implicações sobre quais os objetivos 
e desafios do sistema de saúde a serem abordados pela eSaúde. A seleção das opções apropriadas 
exigirá o contributo dos decisores e partes interessadas relevantes. 

Resultados recomendados
Esta fase identificará um conjunto acordado de mudanças no plano de ação que lhe permitirá ser 
implementado com o financiamento que estará provavelmente disponível. 
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Abordagem
Esta etapa necessitará de uma combinação de análise interna e consultas com decisores para 
acordar o modo como o plano de ação será aperfeiçoado com base na disponibilidade de fundos 
(Tabela 14).

Tabela 14. Abordagem ao aperfeiçoamento do plano de ação em função da disponibilidade de 
financiamento 

Etapa Descrição Exemplos de perguntas a considerar Resultados

1 Identificar as 
várias opções 
para aperfeiçoar o 
plano de ação de 
modo a que possa 
ser implementado 
dentro dos limites do 
financiamento que irá 
provavelmente estar 
disponível.

yy Como pode a sequência das atividades 
ser reorganizada para suportar 
a calendarização e a duração do 
financiamento?
yy Como pode o âmbito das atividades ser 
aperfeiçoado para suportar a magnitude 
provável, a calendarização e a duração 
desse financiamento?
yy Como pode o âmbito das atividades ser 
aperfeiçoado para cumprir as condições do 
financiamento?
yy Pode a duração das atividades ser 
aperfeiçoada para suportar a magnitude 
provável, a calendarização e a duração 
desse financiamento?
yy Que atividades se pode admitir eliminar 
para suportar a magnitude provável do 
financiamento?
yy Existe uma abordagem diferente à 
implementação dos resultados de uma 
atividade, ou de um conjunto de atividades, 
que suporte melhor a magnitude provável, 
a calendarização e a duração desse 
financiamento?

Diversas opções que descrevem o modo 
como o plano de ação pode ser modificado 
para levar em conta a disponibilidade 
potencial de financiamento.

Normalmente, cada opção descreverá 
um conjunto de mudanças potenciais das 
atividades que, no seu conjunto, vão ao 
encontro da disponibilidade provável de 
financiamento. 

A secção 8.3 sugere várias abordagens à 
modificação das atividades que podem ser 
utilizadas para desenvolver opções durante 
esta etapa.

2 Compreender o 
impacto de cada 
opção na consecução 
dos objetivos e 
desafios do sistema 
de saúde pretendidos.

yy Qual é o impacto sobre a consecução das 
recomendações estratégicas da visão 
nacional de eSaúde?
yy Qual é o impacto sobre o estabelecimento 
dos componentes da eSaúde necessários?
yy Qual é o impacto sobre a consecução da 
visão para a eSaúde?
yy Qual é o impacto sobre a abordagem aos 
objetivos e desafios do sistema de saúde?
yy Qual é o impacto sobre os objetivos de 
desenvolvimento nacionais e multissetoriais 
em geral?

Uma descrição do impacto de cada opção 
sobre a visão nacional de eSaúde e os 
objetivos e desafios do sistema de saúde 
para cuja abordagem foi desenvolvida essa 
visão. 

3 Avaliar 
conjuntamente 
cada opção com 
os decisores e 
partes interessadas 
relevantes e 
selecionar uma 
opção preferida para 
aperfeiçoar o plano 
de ação.

yy Que opção proporciona o maior valor 
em termos de abordagem dos objetivos, 
desafios e prioridades do sistema de saúde?
yy Qual é a opção com probabilidade de 
proporcionar resultados que promovam 
o investimento no ambiente nacional de 
eSaúde? 
yy Quais são os resultados imperativos, por 
oposição aos considerados importantes ou 
desejáveis?

A opção preferida para aperfeiçoar o plano 
de ação tendo em conta o financiamento 
provável que estará disponível; ou 

a solicitação para aperfeiçoar uma ou mais 
opções de modo a que estas possam ser 
exploradas; ou 

o reconhecimento de que será necessário 
financiamento adicional para concretizar os 
resultados necessários.

A abordagem acima pode ter de ser executada de uma forma iterativa. A avaliação das opções 
deve ser efetuada com os principais decisores da visão nacional de eSaúde, já que é provável que 
seja necessário levar em conta a possibilidade de compensações (ou seja, benefícios versus custos). 
Podem ser consultadas outras partes interessadas para suportar a identificação das opções e a 
avaliação do seu impacto sobre a visão nacional de eSaúde e os objetivos e os desafios do sistema 
de saúde associados.
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8.3 Aperfeiçoamento do plano de ação 

Objetivo
Esta etapa aperfeiçoa o plano de ação com base na opção preferida selecionada acima.

Resultados recomendados
O resultado desta etapa será o plano de ação nacional de eSaúde aperfeiçoado que pode ser 
realisticamente implementado dentro dos limites do financiamento que estará provavelmente 
disponível. 

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna centrada na atualização do plano de 
ação através da alteração de várias atividades para refletir a opção preferida, como, por exemplo: 

 f reorganização da sequência das atividades

 f aperfeiçoamento do âmbito das atividades

 f revisão da duração das atividades

 f eliminação de atividades

 f aplicação de uma abordagem diferente para a consecução de um resultado específico do 
plano de ação, o que envolverá a alteração das atividades do mesmo.

8.4 Revisão da visão nacional de eSaúde para refletir 
as mudanças decorrentes da disponibilidade de 
financiamento

Objetivo
Esta etapa revê a visão nacional de eSaúde desenvolvida durante a Parte 1 do Pacote de 
Ferramentas para refletir as mudanças decorrentes da disponibilidade de financiamento. Neste 
ponto, já foi tomada uma decisão sobre as atividades que serão e não serão executadas tendo em 
conta o financiamento que estará provavelmente disponível. Tal terá um impacto sobre a visão 
nacional de eSaúde e, em última análise, sobre os objetivos e desafios do sistema de saúde que a 
visão foi desenvolvida para suportar.

O entendimento necessário para executar esta etapa terá sido desenvolvido através da execução 
das atividades descritas na Secção 8.2, que explorou o impacto de cada opção sobre a visão 
nacional de eSaúde e os objetivos e desafios do sistema de saúde associados.

Resultados recomendados
O resultado desta etapa será uma visão nacional de eSaúde atualizada, que reflita as realidades do 
financiamento nacional provável para a eSaúde. 

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna centrada na atualização da visão 
nacional de eSaúde para refletir a opção preferida selecionada durante a Secção 9.2. Esta etapa 
deve utilizar o conhecimento desenvolvido durante a avaliação do impacto das opções descritas 
na Secção 8.2.
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CAPÍTULO 9
Definição dos períodos da 
implementação

Esta fase centra-se na definição dos vários períodos da implementação da visão nacional de 
eSaúde.

Determinar
necessidades de
recursos de alto nível

De�nir os períodos
da implementação

Envolver as partes interessadas

Gerir o processo

Desenvolver um
plano de ação
integrado

Aplicar limitações
de �nanciamento
para aperfeiçoar
o plano

Desenvolver linhas de
ação da eSaúde

Objetivo
Esta fase define os períodos da implementação, que podem ser utilizados para comunicar o 
conteúdo frequentemente complexo do plano de ação para a eSaúde de uma forma facilmente 
compreensível. Podem ser definidas, para cada período, metas para o desenvolvimento e a 
utilização da eSaúde. 

Atividades
 f Identificar os períodos de implementação lógicos. 

 f Definir as mensagens de comunicação com as partes interessadas para cada período.

 f Descrever as metas para cada período.

Resultados
Um conjunto de períodos da implementação, metas associadas e mensagens de comunicação para 
o plano de ação.
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9.1 Identificação dos períodos de implementação lógicos 

Objetivo
Esta etapa centra-se na identificação dos períodos da implementação lógicos para as atividades do 
plano de ação. Um período da implementação descreve o foco estratégico durante um período de 
tempo em particular (Figura 11).

Figura 11. Períodos da implementação de um plano de ação de eSaúde

Calendários nacionais de monitorização e avaliação

Linha de ação 1 

Linha de ação 2

Linha de ação 3

Linha de ação 4

Plano de ação de 
Saúde Eletrónica

Fase de implementação 1

Período

Fase de implementação 2

Período

Fase de implementação 3

Período

Resultados recomendados
Esta etapa identificará três a quatro períodos da implementação, incluindo o foco estratégico e a 
duração de cada período.

Abordagem
Esta etapa requer uma análise interna para identificar três a quatro períodos de implementação para 
o plano de ação. A experiência dos países sugere que os decisores e partes interessadas consideram 
este procedimento mais fácil de compreender, gerir e financiar (Tabela 15). 

Tabela 15. Abordagem à identifi cação dos períodos da implementação  

Etapa Descrição Exemplos de perguntas a considerar Resultados

1 Dividir o plano de 
ação em três ou 
quatro períodos.

yy Qual é o calendário adequado para decompor o plano de ação em 
três ou quatro fases? Por exemplo:

 - um plano de 10 anos pode ser dividido em três períodos, de 0 
a 3 anos, de 3 a 6 anos e de 6 a 10 anos;

 - um plano de 5 anos pode ser dividido em três períodos, de 0 
a 18 meses, de 18 a 36 meses e de 36 meses a 5 anos.

Um plano de ação 
dividido em três ou 
quatro períodos.

2 Analisar o foco 
estratégico de cada 
um dos períodos.

yy Quais são as várias atividades de cada um dos períodos?
yy O que se está a tentar atingir com essas atividades no seu conjunto, 
em termos de ambiente de eSaúde?
yy Que temas podem ser usados para comunicar os resultados deste 
período?

Uma noção do 
foco estratégico de 
cada período da 
implementação. 

3 Aperfeiçoar os 
períodos com base 
no foco estratégico 
identifi cado.

yy Há outras atividades alheias a um período da implementação cujo 
foco ou intenção corresponda ao foco estratégico desse período 
de implementação?
yy Como pode a calendarização de um período da implementação 
ser aperfeiçoada para abranger essas atividades adicionais sem 
originar uma sobreposição dos períodos?
yy Existem requisitos de calendarização externos que possam 
infl uenciar a calendarização dos períodos de implementação, 
como aspetos políticos (reeleição) ou o ciclo de fi nanciamento 
externo ou dos doadores?

Conjunto fi nalizado 
de períodos da 
implementação.
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9.2  Definição das mensagens de comunicação com as 
partes interessadas para cada período

Objetivo
Esta etapa define a mensagem de comunicação para cada período da implementação. Estas 
mensagens descrevem o foco estratégico de cada período da implementação para os decisores e 
outras partes interessadas importantes e devem basear-se no tema ou na finalidade das várias 
atividades de um período de implementação. Estes incluem:

 f os resultados ou alterações tangíveis que um período de implementação proporcionará;

 f o progresso no sentido da visão nacional de eSaúde que um período de implementação 
atingirá;

 f as expetativas específicas dos decisores e partes interessadas no que respeita a aspetos 
particulares do programa de eSaúde do país que têm de ser elaborados.

Resultados recomendados
Esta etapa gerará, para cada período da implementação, um conjunto de mensagens de 
comunicação com as partes interessadas que descrevem o foco estratégico ou a intenção desse 
período (Caixa 2).

Caixa 2. Exemplos de mensagens para os períodos da implementação3

Dado o prolongado tempo de implementação da eSaúde e as realidades dos ciclos políticos de três a quatro anos de alguns 
países, a decomposição do percurso em horizontes de planeamento de 3, 6 e 10 anos facultará ao programa uma capacidade 
para permanecer centrado na implementação de blocos de aptidões incrementais e tangíveis.

Esses horizontes de planeamento centram-se na concretização de três estados progressivos de maturidade na partilha de 
informação:

yy Conetar e comunicar – em que o foco é o de estabelecer as bases para a eSaúde e proporcionar as ligações básicas que 
permitem a ocorrência de partilha de informação entre prestadores de cuidados de saúde e em todo o setor da saúde.
yy Colaborar – em que o foco se desloca da comunicação básica para a colaboração, o planeamento de cuidados conjuntos e a 
prestação de cuidados multidisciplinares através de uma partilha de informação mais alargada.
yy Consolidar – em que a eSaúde se torna parte da rotina da prestação de cuidados de saúde. Nesta fase, o foco incide sobre a 
manutenção e o reforço de um ambiente sustentável de partilha de informação de saúde que apoie a inovação contínua e o 
desenvolvimento de futuros modelos de cuidados baseados na partilha de informação profusa e extensa.

Abordagem
Esta etapa deve ser abordada como uma atividade interna, com potenciais consultas a partes 
interessadas selecionadas para testar e aperfeiçoar as mensagens de comunicação.

Atividade interna
Inicialmente, o foco deve incidir sobre o desenvolvimento de um conjunto de mensagens de 
comunicação com as partes interessadas para cada um dos períodos da implementação. Espera-
se que a análise e o conhecimento desenvolvidos durante a Secção 9.1 sejam um contributo para 
o desenvolvimento dessas mensagens. As mensagens não devem ser excessivamente longas ou 
complicadas, mas antes concisas e adaptadas ao público a que se destinam. 

Consultas a partes interessadas
Pode haver vantagem em testar informalmente o conjunto inicial de mensagens com um pequeno 
grupo de partes interessadas. Tal poderá auxiliar à identificação de conceitos, linguagem ou 
outros aspetos que devam ser aperfeiçoados antes de serem comunicados ao ambiente de partes 
interessadas em geral.

3 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008. 
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9.3 Descrição das metas para cada período da 
implementação

Objetivo
Esta etapa descreve as metas para o desenvolvimento e a adoção da eSaúde que cada período de 
implementação deve proporcionar. As metas são descritas em termos dos melhoramentos que os 
grupos de partes interessadas importantes, como aqueles aos quais a visão nacional de eSaúde foi 
descrita na Parte 1 deste Pacote de Ferramentas, sentirão ao interagirem com o sistema de saúde.

Resultados recomendados
Esta etapa gerará um conjunto de metas de implementação para cada período, articuladas em 
termos dos melhoramentos que os grupos de partes interessadas importantes sentirão (Caixa 3).

Caixa 3. Metas de implementação para a fase de Conetar e Comunicar (Anos 1 a 3)4

Consumidores
yy Os consumidores começarão a poder ser identificados de forma única pelo setor da saúde com a aplicação e adoção inicial 
dos Identificadores Únicos da Saúde.
yy O Portal de Saúde do Consumidor nacional foi implementado e os consumidores estão a começar a utilizá-lo como uma das 
suas principais fontes de informação de saúde online, para auxílio no controlo dos seus cuidados médicos.
yy 20% dos consumidores com acesso a uma forma limitada de registo de saúde eletrónico e 2% a 5% dos consumidores 
começam a aceder a informações de saúde pessoais a partir das soluções de RSEI inicialmente disponíveis.

Prestadores de cuidados

yy Conetividade em banda larga para a maioria dos prestadores de cuidados; as organizações estão a investir em novas 
infraestruturas.
yy A adoção da eSaúde pelos prestadores de cuidados está a aumentar, com segmentos fulcrais de prestadores de cuidados a 
tornarem-se mais informatizados (mais de 95% dos médicos de clínica geral, mais de 60% dos especialistas, mais de 95% dos 
farmacêuticos e mais de 95% dos patologistas/radiologistas).
yy Números crescentes de prestadores de cuidados de saúde estão a adotar e a utilizar sistemas de eSaúde em conformidade 
com as normas, que suportam a transferência eletrónica de receitas e as marcações/resultados eletrónicos de análises (50% 
dos médicos de clínica geral, 20% dos especialistas, 70% dos farmacêuticos e 70% dos patologistas/radiologistas).

Gestores de cuidados de saúde

yy Os gestores de cuidados de saúde estão cada vez mais conscientes e compreendem os benefícios da eSaúde e o potencial 
para a comunicação melhorada e as bases de dados de investigação.
yy Pequenas quantidades de dados de relato melhorados, relacionados, sobretudo, com receitas e marcação de análises, estão 
a começar a ficar disponíveis para os gestores de cuidados de saúde para fins de análise.
yy Os gestores de cuidados de saúde, particularmente os dos segmentos-alvo, estão a investir fundos em infraestruturas de TI 
para obtenção de capacidades informáticas básicas e sistemas para apoio da eSaúde.

Fornecedores

yy Financiamento disponível para oferta de incentivos ao desenvolvimento de soluções de eSaúde de alta prioridade e em 
conformidade com as normas.
yy Os fornecedores assistem ao surgimento de normas nacionais de eSaúde claramente definidas e podem basear-se nessas 
normas ao desenvolverem soluções novas ou melhorarem as existentes.
yy Os fornecedores estão empenhados no processo de conformidade do software de eSaúde e foi acordado um calendário para 
a conformidade de soluções de alta prioridade.

Atividades de fundo

yy Foi acordado e implementado em todo o país um regime consistente de privacidade e proteção da informação.
yy Foram também definidas normas para receitas eletrónicas, marcações/resultados de análises, RSEI, planos de cuidados e 
telessaúde, as quais estão a ser utilizadas pelos fornecedores como base para as soluções.
yy Foi estabelecida uma entidade nacional para a eSaúde, com responsabilidades pelo desenvolvimento e manutenção 
da estratégia nacional de eSaúde, a contratação e gestão do investimento na eSaúde, a gestão da implementação dos 
componentes da infraestrutura nacional de eSaúde, o incentivo ao desenvolvimento e utilização de soluções de eSaúde de 
alta prioridade, o teste da conformidade das soluções de eSaúde com normas e regulamentos definidos, e a concepção e 
supervisão dos programas de adoção, incentivo, mudança e formação das partes interessadas nacionais.

4 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008. 
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Abordagem
Esta etapa é uma atividade interna centrada na definição das metas para cada período da 
implementação. Tal necessitará de uma análise das atividades de cada período da implementação 
para determinar:

 f o que cada atividade ou conjunto de atividades terá concretizado no momento da conclusão 
de um período da implementação;

 f que impacto teve a atividade ou o conjunto de atividades sobre os grupos de partes 
interessadas importantes em termos de melhoramento da sua interação com o sistema de 
saúde.
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ANEXO A
Estrutura de um plano de ação de 
eSaúde

Este Anexo traça uma sugestão de estrutura e índice para um plano de ação nacional para a eSaúde. 
Este é o documento que todas as partes interessadas e outros intervenientes serão convidados a 
ler no sentido de compreenderem e começarem a implementar o plano de ação do país. Conforme 
afirmado no início da Parte 2, os elementos do plano de ação são, inevitável e necessariamente, 
complexos. Não obstante, os esforços para o tornar acessível e compreensível para um vasto público 
são louváveis. Tal abordagem beneficia não apenas o leitor imediato, mas também aqueles junto dos 
quais o plano e os seus elementos principais devem ser defendidos e divulgados, incluindo o público 
em geral.

A ordenação das Secções deve ser modificada de acordo com o público a que se destine. Por exemplo, 
alguns públicos poderão achar mais fácil compreender as linhas de ação da eSaúde e os resultados 
e atividades associados antes da descrição dos horizontes da implementação, ao passo que outros 
poderão considerar mais lógica a estrutura sugerida. Contudo, independentemente do público, 
recomenda-se que todas as secções destacadas abaixo sejam abordadas e incluídas no plano de ação 
nacional de eSaúde (Caixa 4).

Caixa 4. Plano de ação nacional de eSaúde

Título 

Preâmbulo

Propósito

Destinatários

Como ler este documento

 Resumo executivo

1. Panorâmica

 1.1 Panorâmica de alto nível do plano de ação

 1.2 Períodos da implementação

 1.3 Foco estratégico de cada período

 1.4 Metas para cada período

2. Plano de ação

 2.1 (Uma secção por cada linha de ação da eSaúde)

  2.1.1 Resultados esperados, associados às recomendações estratégicas

  2.1.2 Principais atividades (de alto nível), suas dependências e riscos

   2.1.3 Liderança e responsabilização

 2.2 Implementação do plano de ação

  2.2.1 Necessidades de recursos de alto nível

  2.2.2 Abordagem à asseguração de competências e experiência

  2.2.3 Calendário da implementação

Anexo A. Lista de consultas a partes interessadas

Anexo B. Referências
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ANEXO B
Resumo da metodologia 

Este Anexo resume a metodologia descrita na Parte 2. Tal destina-se a ajudar os utilizadores deste 
Pacote de Ferramentas a organizarem e gerirem o desenvolvimento de um plano de ação para a 
eSaúde.

Tabela 16. Resumo da metodologia para o desenvolvimento de um plano nacional de eSaúde

Fase Atividades Resultados

Gestão do 
processo

yy Manter a liderança e o apoio à saúde estabelecidos na Parte 1
yy Rever e ajustar os mecanismos de administração conforme 
necessário
yy Assegurar a presença das competências e experiência necessárias
yy Determinar o calendário para o desenvolvimento do plano de ação

A concretização atempada de um plano de 
ação para implementar a visão nacional de 
eSaúde.

Envolvimento 
com as partes 
interessadas

yy Esclarecer o papel do governo no desenvolvimento do plano de 
ação
yy Identifi car as partes interessadas que podem ter de ser envolvidas
yy Identifi car os papéis das partes interessadas
yy Planear a abordagem ao envolvimento com as partes interessadas
yy Defi nir onde ocorrerão as consultas às partes interessadas

Um plano de ação pragmático para a 
eSaúde amplamente aceite e apoiado pelas 
partes interessadas.

Desenvolvimento 
das linhas de 
ação da eSaúde

yy Defi nir as linhas de ação principais
yy Atribuir resultados às linhas de ação
yy Identifi car as atividades necessárias à concretização dos resultados 
de cada linha de ação
yy Identifi car as atividades de mudança e adoção
yy Identifi car as dependências entre atividades
yy Desenvolver planos de ação individuais para cada linha de ação
yy Identifi car os riscos associados à implementação dos planos das 
linhas de ação
yy Aperfeiçoar as linhas de ação da eSaúde (opcional)

Um plano indicativo para cada linha 
de ação da eSaúde, que transmite os 
resultados, as atividades, as dependências, 
as calendarizações e os riscos.

Desenvolvimento 
de um plano de 
ação integrado

yy Esboçar o plano de ação
yy Verifi car o alinhamento com as prioridades do sistema de saúde e as 
expetativas das partes interessadas
yy Identifi car os riscos da implementação
yy Aperfeiçoar o plano de ação para melhorar o alinhamento com as 
prioridades estratégicas

Um plano de ação nacional para a eSaúde 
que foi aperfeiçoado para melhorar 
o alinhamento com as prioridades do 
sistema de saúde e das partes interessadas 
e reduzir ou atenuar os riscos da 
implementação.

Determinação 
das necessidades 
de recursos de 
alto nível

yy Identifi car as competências e experiência necessárias à 
implementação do plano
yy Identifi car as limitações nacionais de competências e experiência
yy Determinar a abordagem à asseguração das competências e 
experiência necessárias
yy Estimar a magnitude do fi nanciamento necessário à implementação 
do plano de ação

yy Avaliação dos recursos necessários e 
das limitações nacionais para acesso aos 
mesmos.
yy Abordagem proposta para assegurar as 
competências e os recursos necessários 
tendo em conta as limitações nacionais.
yy Estimativa da magnitude do 
fi nanciamento necessário à 
implementação do plano de ação.

Aplicação de 
restrições de 
fi nanciamento 
para aperfeiçoar 
o plano

yy Determinar a disponibilidade potencial de fi nanciamento
yy Acordar opções de aperfeiçoamento do plano de ação
yy Aperfeiçoar o plano de ação
yy Rever a visão nacional de eSaúde para refl etir as mudanças 
decorrentes da disponibilidade de fi nanciamento

yy Plano de ação aperfeiçoado que leva 
em consideração a disponibilidade de 
fi nanciamento. 
yy Implicações documentadas para a visão 
nacional de eSaúde que surgem do plano 
aperfeiçoado.

Determinação 
dos períodos da 
implementação 

yy Identifi car os períodos da implementação lógicos
yy Defi nir a comunicação com as partes interessadas para cada 
período
yy Descrever as metas para cada período da implementação

yy Períodos da implementação 
recomendados para o plano de ação.
yy Metas de implementação para cada 
período. 
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ANEXO C
Mapeamento dos componentes da 
eSaúde em linhas de ação

Este Anexo mostra como as linhas de ação da eSaúde apresentadas no Capítulo 5 se relacionam 
com o mapa de componentes nacionais da eSaúde facultado na Parte 1 do Pacote de Ferramentas. 
O mapa de componentes foi dividido em duas páginas para maior legibilidade (Figura 12).

Figura 12. Mapeamento dos componentes da eSaúde em linhas de ação 
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Figura 12. Mapeamento dos componentes da eSaúde em linhas de ação
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ANEXO D
Exemplos de atividades de eSaúde

Este anexo faculta informações adicionais sobre as atividades potenciais que podem enquadrar-
se em cada uma das quatro linhas de ação comuns da eSaúde. Não pretende ser uma lista 
exaustiva de atividades de entre as quais os países devam selecionar, mas antes auxiliar o leitor a 
compreender o nível e os tipos apropriados de atividades que deve tentar identificar e descrever. 
As atividades que um país terá de levar a cabo serão conduzidas pela sua visão de eSaúde e 
abordagem à implementação.

Atividades de administração
Estas atividades centram-se nos componentes que proporcionam coordenação, visibilidade 
e supervisão à implementação da eSaúde. São estes os componentes que visam gerir a 
implementação do plano de ação e administrar o desenvolvimento geral do ambiente de eSaúde. 
Estas atividades centram-se frequentemente no estabelecimento de estruturas e mecanismos 
de administração para fins de responsabilização, transparência e liderança de um programa 
nacional de eSaúde (Tabela 17).

Tabela 17. Exemplos de atividades de administração (não exaustivos)

Exemplos de atividades Descrição

Conceber e estabelecer um 
conselho governamental 
nacional para a eSaúde

Centra-se na concepção e no estabelecimento de um órgão de administração ou conselho 
responsável por defi nir a orientação e as prioridades nacionais gerais da eSaúde, por analisar 
e aprovar a estratégia nacional de eSaúde e as decisões de fi nanciamento e por monitorizar o 
progresso da estratégia nacional de eSaúde e avaliar os efeitos. Tal conselho terá, normalmente, 
um presidente independente e será constituído por uma combinação de partes interessadas da 
eSaúde, incluindo o governo, prestadores de cuidados de saúde, gestores e administradores de 
cuidados de saúde e representantes dos cidadãos.

Conceber e estabelecer 
organismos reguladores da 
eSaúde

Centra-se na concepção e no estabelecimento de um organismo voltado para a implementação 
e a aplicação dos quadros normativos nacionais para a eSaúde. Por exemplo, tal organismo seria 
responsável por implementar e aplicar os quadros de proteção de dados para a informação de 
saúde. O desenvolvimento desse organismo teria de abordar as relações e interações com os 
órgãos reguladores e organismos existentes. 

Conceber e estabelecer 
uma entidade nacional de 
eSaúde para dirigir e gerir 
o investimento nacional na 
eSaúde

A experiência global sugere que uma entidade nacional centrada na coordenação e supervisão 
da estratégia nacional de eSaúde, bem como do investimento e da execução associados, 
desempenha um papel importante no desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde. 
Tais entidades podem também executar ou desempenhar um papel fulcral no desenvolvimento 
de normas e na conformidade das soluções. 

Formalizar interações 
governamentais com outros 
órgãos de administração 
nacionais, regionais e locais

Organismos de administração de eSaúde dedicados, como uma entidade nacional de eSaúde, 
terão de coexistir com organismos de administração já existentes e ativos aos níveis nacional, 
regional e local. Como tal, há a necessidade de identifi car e formalizar as relações com esses 
organismos de administração e defi nir claramente o seu modo de interação com a estratégia de 
eSaúde, o investimento e a coordenação.
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Atividades de fundamentos
Estas atividades centram-se, normalmente, na implementação dos componentes de eSaúde que 
são necessários para suportar o intercâmbio eletrónico seguro de informação de saúde através de 
fronteiras geográficas e do setor da saúde, ou para melhorar o acesso a serviços de cuidados de 
saúde através de canais eletrónicos. Tais atividades desenvolvem o sustentáculo de um ambiente 
nacional de eSaúde.

As atividades possuem normalmente significado nacional e seriam demasiado arriscadas ou 
complexas para uma implementação bem-sucedida, a menos que esta seja feita através de uma 
abordagem forte e coordenada ao nível nacional. Pode também ser mais económico desenvolver 
tais atividades apenas uma vez ao nível nacional, em vez de duplicar esforços e despesas entre 
estados, regiões e setor privado (Tabela 18).

Tabela 18. Exemplos de atividades de fundamentos (não exaustivos)

Exemplos de atividades Descrição

Desenvolver requisitos de alto 
nível e conceber serviços de 
fundamentos da eSaúde

A implementação de serviços de fundamentos da eSaúde (por exemplo, identificadores 
nacionais de saúde, autenticação nacional, registos de saúde eletrónicos, etc.), começa 
pelo entendimento dos requisitos de alto nível do serviço e pela definição de um 
conceito de alto nível para o modo como o serviço seria prestado no país.

Avaliar a capacidade das 
organizações ou agências 
governamentais existentes para 
criar, implementar e gerir um 
serviço de fundamentos da eSaúde 

Algumas nações podem já ter organizações ou agências governamentais experientes no 
desenvolvimento e na gestão de serviços nacionais de eSaúde ou similares. Estas devem 
ser identificadas e avaliadas como parte do processo para determinar a abordagem mais 
adequada para conseguir a concepção, o desenvolvimento e a gestão pormenorizados 
de um serviço de fundamentos da eSaúde.

Selecionar o parceiro de 
implementação para conceber 
e desenvolver em pormenor um 
serviço de fundamentos da eSaúde 

Tal envolve a identificação, a avaliação e a seleção de um ou vários parceiros de 
implementação para proceder à concepção e à implementação pormenorizadas de um 
serviço de fundamentos da eSaúde que cumpra os requisitos de alto nível e o conceito.

Instalar e gerir o serviço de 
fundamentos da eSaúde 

Uma vez desenvolvido, o serviço de fundamentos da eSaúde terá de ser instalado e 
gerido de forma fiável para dar apoio ao ambiente nacional de eSaúde. 

Definir o processo de 
desenvolvimento de normas de 
eSaúde

As normas nacionais de eSaúde são essenciais para assegurar que a informação de saúde 
possa ser partilhada através de fronteiras geográficas e do setor da saúde. Tal requer um 
processo claro para o desenvolvimento, a análise, a aprovação e a publicação das normas 
nacionais de eSaúde, que é apoiado pelos setores da saúde e das TIC para a saúde.

Analisar as normas nacionais e 
internacionais existentes 

Para evitarem reinventar a roda, as nações podem optar por efetuar uma análise das 
normas nacionais e internacionais existentes, tanto da eSaúde como de outros setores, 
para determinar o que pode ser reutilizado na implementação de normas nacionais de 
eSaúde. Tal processo pode identificar normas reutilizáveis, outras que precisem de ser 
reformuladas, ou lacunas que devam ser abordadas pelo processo de desenvolvimento 
das normas.

Desenvolver e aprovar normas para 
mensagens seguras 

Para assegurar que a informação de saúde que é partilhada através de um ambiente 
nacional de eSaúde permaneça privada e confidencial, possa ser autenticada e seja 
entregue ao destinatário pretendido, é necessário que exista um serviço de mensagens 
seguro entre as organizações e os prestadores de cuidados de saúde. Para apoio 
desse serviço à escala nacional, serão necessárias normas que definam os serviços de 
mensagens seguros que poderão ser incorporados nos sistemas de informação da saúde 
e que deem apoio ao surgimento de prestadores de serviços de mensagens seguros.

Desenvolver e aprovar normas 
sobre informação de saúde de alta 
prioridade

Dependendo dos objetivos e desafios do sistema de saúde, diversos fluxos de informação 
de saúde serão provavelmente identificados como prioritários para a implementação. 
Entre os exemplos podem incluir-se os resumos de eventos de cuidados, a telessaúde, 
os registos de saúde eletrónicos, os resultados de testes de diagnóstico e assim por 
diante. Para possibilitar a partilha desses dados através do setor da saúde e das fronteiras 
geográficas, é necessário que sejam desenvolvidas normas de informação apropriadas que 
definam a mensagem. 

Desenvolver e aprovar 
terminologias normalizadas

Para assegurar que a informação de saúde seja comunicada e interpretada de uma 
forma consistente e exata, é necessária uma linguagem normalizada para descrever a 
informação clínica e de saúde, como, por exemplo, os sintomas, os diagnósticos e os 
tratamentos. Tal requer o desenvolvimento de terminologias normalizadas.
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Exemplos de atividades Descrição

Acordar e adotar um quadro 
normativo consistente a nível 
nacional para proteção da 
informação de saúde

Para assegurar o intercâmbio de informação privada e confidencial, é necessário 
um quadro normativo consistente a nível nacional para proteção da informação de 
saúde. Tal é, com frequência, um requisito, nos casos em que a legislação e os quadros 
normativos sobre proteção de dados diferem, ou conflituam, ao nível nacional, estadual 
ou regional. O desenvolvimento e a adoção de um tal quadro garantem que a proteção 
de dados, a privacidade, o acesso e o consentimento sejam abordados e geridos de 
forma consistente aos níveis nacional, estadual e regional.

Estabelecer mecanismos para 
melhorar a infraestrutura 
informática das organizações e dos 
prestadores de cuidados de saúde

Uma barreira à adoção da eSaúde pode ser a baixa qualidade da infraestrutura 
informática existente nas diversas partes do setor da saúde. A infraestrutura pode incluir 
computadores pessoais, conetividade em rede e sistemas de informação da saúde. Pode 
haver a necessidade de executar atividades que concebam e estabeleçam mecanismos 
para incentivar as organizações e os prestadores de cuidados de saúde a investirem e a 
melhorarem a sua infraestrutura informática. Por esse meio, elas proporcionam a base 
para recolher, registar e partilhar informação eletrónica da saúde.

Definir os requisitos mínimos da 
infraestrutura informática para 
organizações e prestadores de 
cuidados de saúde

A ajuda ao setor da saúde para melhorar a sua infraestrutura informática requer uma 
noção clara dos níveis apropriados dessa infraestrutura que devem ser postos em 
funcionamento, mantidos e atualizados de forma contínua. 

Ligar a certificação de organizações 
e prestadores de cuidados de 
saúde aos requisitos mínimos da 
infraestrutura informática

Um método potencial para promover melhoramentos na infraestrutura informática das 
organizações e dos prestadores de cuidados de saúde é pela sua ligação aos respetivos 
requisitos de certificação. Embora seja normalmente uma aspiração de longo prazo, 
tal atividade pode ser utilizada para incentivar o investimento inicial na infraestrutura 
informática. 

Identificar prestadores de cuidados 
de alta prioridade e comunidades 
que necessitem de conetividade de 
dados “adaptada à finalidade”

A conetividade de dados é um fundamento essencial para a partilha de informação 
eletrónica entre prestadores de cuidados e para a prestação de cuidados de saúde 
através de canais eletrónicos (por exemplo, a telessaúde). Esta atividade deve identificar 
as comunidades e os segmentos de prestadores de cuidados de saúde prioritários que 
necessitem de investimento na conetividade de dados “adaptada à finalidade”. 

Desenvolver o projeto e o plano de 
implementação da conetividade de 
dados

O investimento na infraestrutura de conetividade de dados necessitará de um projeto 
de alto nível no que respeita ao modo como pode ser alcançada a conetividade de 
dados para as comunidades e os prestadores de cuidados prioritários e ao modo como a 
mesma será alargada à população e ao setor da saúde em geral.

Selecionar um ou mais parceiros de 
implementação para desenvolver a 
infraestrutura de conetividade de 
dados 

É muito provável que os países tenham de selecionar fornecedores e operadores de 
infraestruturas de conetividade de dados para auxiliarem no desenvolvimento da 
infraestrutura de conetividade de dados necessária.

Instalar a infraestrutura de 
conetividade de dados de alta 
prioridade

Os países trabalharão com fornecedores e operadores selecionados para instalar a 
infraestrutura de conetividade de dados que possibilite que os segmentos de alta 
prioridade do setor da saúde e da população interajam com o ambiente nacional de 
eSaúde e dele se beneficiem.

Atividades de soluções
Estas atividades centram-se no incentivo do desenvolvimento e da utilização de serviços e 
aplicações de eSaúde de alta prioridade para melhorar a eficiência e a eficácia da gestão e da 
prestação de cuidados de saúde. Tal pretende, com frequência, assegurar que os cidadãos, os 
prestadores de cuidados de saúde e os gestores tenham acesso aos serviços e aplicações que 
lhes permitem aceder, ver, utilizar e partilhar informação de saúde. Estes serviços e aplicações 
utilizarão frequentemente os componentes da eSaúde estabelecidos através das atividades 
implementadas por via da linha de ação dos fundamentos (Tabela 19).
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Tabela 19. Exemplos de atividades de soluções (não exaustivos)

Exemplos de atividades Descrição

Estabelecer um fundo 
nacional de investimento 
para soluções de eSaúde

Conceber e estabelecer um programa de financiamento do investimento para incentivar o 
desenvolvimento e a implementação de soluções de eSaúde prioritárias que suportem as 
normas nacionais e que possam ser eficazmente ampliadas e alavancadas para todo o setor da 
saúde do país.

Desenvolver regras e critérios 
de investimento

Desenvolver as regras e os critérios necessários para orientar a atribuição de fundos de 
investimento e estabelecer a administração, os processos, as funções e os mecanismos de 
controlo apropriados para os fundos de investimento. 

Promover o desenvolvimento 
de soluções de eSaúde 
prioritárias

Envolver o setor das TIC para a saúde e o setor da saúde em geral no reforço da 
consciencialização e da compreensão dos fundos de investimento disponíveis e incentivar o 
desenvolvimento de soluções de eSaúde prioritárias.

Conceber e estabelecer 
um organismo nacional de 
conformidade para soluções

Conceber e estabelecer um organismo nacional de conformidade responsável por testar 
aplicações e serviços de eSaúde e certificar a sua conformidade com as normas nacionais de 
eSaúde. O organismo deve ter autoridade, fundos, infraestruturas e recursos suficientes para 
efetuar testes e certificação de aplicações e serviços nacionais de eSaúde com eficácia.

Desenvolver processos de 
conformidade

Projetar e implementar processos de teste de conformidade de soluções e infraestruturas 
técnicas de apoio apropriados.

Gerir o processo de 
certificação

Efetuar a certificação contínua de serviços e aplicações de eSaúde à medida que surgem das TIC 
para a saúde e do setor da saúde em geral.

Desenvolver e publicar 
critérios de certificação e 
conformidade 

Desenvolver e publicar critérios que orientem as organizações de cuidados de saúde e os 
fornecedores na determinação do que é necessário para certificar as suas soluções de eSaúde e 
outras soluções de TIC para a saúde como conformes com as normas nacionais de eSaúde.

Desenvolver requisitos 
de alto nível e conceitos 
para serviços e aplicações 
nacionais de eSaúde 
prioritários

A visão nacional de eSaúde pode ter identificado diversos serviços ou aplicações de eSaúde 
prioritários que devam ser desenvolvidos e implantados à escala nacional. Esta atividade define 
os requisitos de alto nível e os conceitos para estes serviços ou aplicações prioritários.

Entre os exemplos podem incluir-se os sistemas nacionais de registos de saúde eletrónicos, o 
intercâmbio de informação da saúde, os portais de informação da saúde, os serviços nacionais 
de prescrições e os conjuntos de dados de informação da saúde. 

Selecionar o parceiro 
de implementação para 
efetuar a concepção 
e o desenvolvimento 
pormenorizados de serviços 
e aplicações nacionais de 
eSaúde

Tal envolve a identificação, a avaliação e a seleção de um ou vários parceiros de implementação 
para efetuar a concepção e a implementação pormenorizadas de um serviço ou aplicação 
nacional de eSaúde que cumpra os requisitos de alto nível e o conceito.

Implementar e gerir um 
serviço ou aplicação nacional 
de eSaúde.

Uma vez desenvolvido, o serviço ou aplicação nacional de eSaúde terá de ser instalado e gerido 
com fiabilidade para poder ser acedido e utilizado pelos utilizadores a que se destina (por 
exemplo, os cidadãos, as organizações e prestadores de cuidados de saúde e os gestores e 
administradores de cuidados de saúde).

Atividades de mudança e adoção
Estas atividades visam motivar, preparar e apoiar o setor da saúde na adoção e utilização da 
eSaúde como parte nuclear dos serviços e sistemas de saúde. Um aspeto importante das mesmas 
é o de possibilitarem que os participantes no sistema de cuidados de saúde adotem serviços e 
aplicações de eSaúde e alterem as suas práticas profissionais para conseguirem utilizá-los com 
eficácia (Tabela 20).
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Tabela 20. Exemplos de atividades de mudança e adoção (não exaustivos)

Exemplos de atividades Descrição

Identificar e avaliar alvos 
prioritários da mudança e da 
adoção

Identificar os segmentos de partes interessadas prioritárias de consumidores, prestadores de cuidados e 
gestores de cuidados de saúde que devem ser visados na adoção da eSaúde, avaliar a sua prontidão para 
adotar soluções de eSaúde específicas e identificar oportunidades para dinamizar o processo. 

Desenvolver campanhas de 
consciencialização sobre a eSaúde

Desenvolver campanhas de consciencialização que utilizem mecanismos e fóruns de comunicação 
apropriados para promover a consciencialização sobre eSaúde, serviços e aplicações específicos da eSaúde e 
respetivos benefícios.

Realizar campanhas de 
consciencialização sobre eSaúde

Realizar campanhas de consciencialização direcionadas para alvos de mudança e adoção de alta prioridade e, 
com o tempo, alargá-las ao setor da saúde e ao público em geral.

Estabelecer um quadro de 
mensuração eficaz para as 
atividades de envolvimento e 
consciencialização

Definir metas e critérios claros para o progresso e a consciencialização sobre eSaúde e comparar 
periodicamente a consciencialização e os programas reais com os mesmos, para avaliar a eficácia das 
atividades de mudança e adoção da eSaúde junto dos consumidores, prestadores de cuidados e gestores e 
administradores de cuidados de saúde.

Estabelecer um repositório 
nacional de conhecimento sobre 
eSaúde

Estabelecer um repositório nacional de conhecimento baseado na web que capte os sucessos dos projetos 
de eSaúde e possibilite a partilha de aprendizagem em todo o setor nacional da saúde.

Desenvolver um regime de 
incentivos financeiros

Conceber um programa de incentivos financeiros para estimular a adoção e utilização de serviços e 
aplicações de eSaúde de alta prioridade. Tal deve incluir as condições de financiamento, os critérios de 
elegibilidade, os processos de candidatura e aprovação, a administração dos financiamentos e os papéis e 
responsabilidades associados. 

Desenvolver um programa de 
comunicação sobre incentivos 
financeiros

Desenvolver a estratégia e os materiais de comunicação para publicitar os incentivos e estabelecer os 
mecanismos necessários para seu apoio, incluindo diretrizes de financiamento, informação e formulários de 
candidatura.

Implementar um programa de 
comunicação sobre incentivos 
financeiros

Implementar um programa de comunicação para metas de mudança e adoção de alta prioridade, e, em 
devido tempo, alargá-lo ao setor da saúde em geral.

Monitorizar a adoção de soluções 
de eSaúde 

Monitorizar a adoção de soluções de eSaúde prioritárias em segmentos-alvo ao longo do tempo e reduzir os 
incentivos financeiros e outras atividades de mudança e adoção quando for atingido o ponto máximo.

Definir normas de prática 
profissional

Trabalhar com partes interessadas transetoriais para orientar o desenvolvimento de uma norma de prática 
profissional para os prestadores de cuidados de saúde, que deve definir as expetativas e obrigações dos 
mesmos quanto a recolha, conservação e partilha de dados de cuidados de saúde eletrónicos de alta 
qualidade de uma forma atempada, apropriada e segura.

Definir novos requisitos de 
certificação

Identificar e definir mudanças nos programas de certificação profissional existentes para organizações e 
prestadores individuais de cuidados de saúde para que abranjam a eSaúde. 

Acordar e implementar novos 
requisitos de certificação

Estabelecer coordenação com os órgãos profissionais e grupos de trabalho apropriados para acordar 
alterações dos requisitos de certificação e implementar tais alterações nos segmentos de alta prioridade do 
setor da saúde e, com o tempo, no setor da saúde em geral. 

Definir um quadro de 
competências de eSaúde 
normalizado 

Desenvolver um quadro de competências de eSaúde normalizado para trabalhadores da saúde e 
profissionais de TIC da saúde. Tal quadro facultaria uma noção do conhecimento, das competências e dos 
atributos de eSaúde necessários a esses vários grupos profissionais.

Identificar mudanças dos cursos 
de ensino e formação

Determinar as mudanças que são necessárias nos cursos de ensino e formação existentes para assegurar o 
desenvolvimento de competências dos recursos humanos da eSaúde. 

Implementar mudanças nos 
cursos de ensino e formação

Trabalhar com instituições de ensino (por exemplo, universidades, instituições de formação profissional, 
associações profissionais) para introduzir a eSaúde nos seus currículos. 

Estabelecer cursos e qualificações 
de eSaúde especializados

Identificar e estabelecer qualificações de eSaúde no ensino superior reconhecidas a nível nacional (por 
exemplo, informática da saúde) e implementar programas formalizados de formação/ensino concebidos 
para reconhecer e promover a disseminação de competências e experiência de eSaúde. 

Criar grupos direcionados de 
trabalho e de referência de partes 
interessadas 

A experiência global sugere que a falta de envolvimento significativo dos participantes nos cuidados de 
saúde é, com frequência, uma barreira significativa ao desenvolvimento de um ambiente nacional de eSaúde. 
Esta atividade concebe um conjunto de fóruns direcionados de envolvimento das partes interessadas, com 
metas, objetivos e resultados finais claros.

Identificar representantes 
transetoriais

Identificar os participantes para que intervenham nos fóruns direcionados de envolvimento das partes 
interessadas, assegurando uma representação ampla e apropriada de prestadores de cuidados de saúde, 
profissionais, governos, fornecedores, indústria, consumidores, comunidade e outros grupos de partes 
interessadas relevantes.

Envolver e consultar os grupos de 
trabalho e de referência de partes 
interessadas.

Envolver regularmente os grupos de trabalho e de referência de partes interessadas ao longo do 
desenvolvimento do ambiente nacional de eSaúde. Estes grupos devem ser envolvidos na exploração de 
questões e riscos específicos relacionados com o desenvolvimento do ambiente nacional de eSaúde do país e 
a identificação de soluções aceitáveis para os mesmos. 
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ANEXO E 
Exemplos de riscos das atividades de 
eSaúde

Este Anexo faculta informações adicionais a respeito dos riscos potenciais que podem ser associados 
às atividades do plano de ação. Não se destina a ser uma lista exaustiva de riscos mas antes um meio 
de auxiliar o leitor a compreender as áreas comuns dos riscos que devem ser exploradas.

Riscos da liderança e da administração
Esta área abrange os riscos que podem ter impacto sobre a capacidade de exercer a liderança e a 
administração eficazes do plano de ação de eSaúde (Tabela 21). 

Tabela 21. Exemplos de riscos da liderança e da administração (não exaustivos)

Tipo de risco Descrição

Carência de líder(es) 
credível(eis) e de alto nível 
para conduzir a mudança da 
eSaúde

Como qualquer iniciativa de mudança em grande escala, a eSaúde requer liderança de elevado 
perfi l que proporcione uma visão e um empenho sustentados e de alto nível ao longo do 
programa.

Mecanismos de 
administração e supervisão 
inadequados

Mecanismos de supervisão inadequados podem prejudicar a tomada de decisões, o que 
resultará em atrasos na implementação e custos mais elevados.

Agendas confl ituantes Os decisores dos vários níveis do governo, das regiões e de partes do setor da saúde 
podem ter agendas confl ituantes e não conseguir chegar a acordo quanto à abordagem de 
implementação, às atividades ou a outros aspetos do plano de ação. 

Resistência à mudança 
dos mecanismos de 
administração existentes

As partes interessadas podem resistir a fazer as mudanças nos mecanismos de administração 
existentes que são necessárias para apoiar a implementação do plano de ação, o que atrasará a 
administração e a supervisão efi cazes das atividades.

Riscos do envolvimento e da aceitação das partes interessadas
Esta área abrange os riscos que podem ter impacto sobre a capacidade de conseguir o 
envolvimento eficaz das partes interessadas e de obter o seu apoio como parte da implementação 
do plano de ação para a eSaúde (Tabela 22).

Tabela 22. Exemplos de riscos do envolvimento e da aceitação das partes interessadas (não exaustivos)

Tipo de risco Descrição

Envolvimento 
inadequado das partes 
clínicas interessadas

Muitos programas e projetos de eSaúde falharam pelo facto de não assegurarem o envolvimento 
e a participação adequados dos representantes clínicos na concepção e na implementação da 
transformação da eSaúde. Tal pode resultar em mudanças da tecnologia e dos processos que não são 
relevantes para os clínicos nem acrescentam valor ao exercício da sua profi ssão.

Fragmentação do setor 
da saúde 

A fragmentação do sistema de saúde pode aumentar a complexidade e o esforço associados à 
concretização de um envolvimento efi caz das partes interessadas.

Partes interessadas não 
organizadas

Algumas partes interessadas importantes podem não estar organizadas de uma forma que lhes 
permita envolverem-se facilmente; todavia, tal envolvimento é vital.

Resistência à eSaúde Algumas partes do setor da saúde podem resistir à noção de eSaúde, particularmente as 
organizações, os prestadores de cuidados e os cidadãos que não compreendam o que é a 
eSaúde, como pode ser aplicada para dar resposta aos desafi os existentes e que benefícios pode 
proporcionar. 

Incapacidade para 
satisfazer as expetativas

As atividades do plano de ação podem não satisfazer as expetativas das várias partes interessadas 
importantes (políticas, do setor da saúde e outras), ainda que o programa proporcione os resultados 
previstos em termos de objetivos e âmbito.
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Riscos dos recursos e do financiamento
Esta área abrange os riscos relativos aos recursos e ao financiamento necessários à implementação 
das atividades do plano de ação de eSaúde (Tabela 23).

Tabela 23. Exemplos de riscos dos recursos e do financiamento (não exaustivos)

Tipo de risco Descrição

Escassez de competências e 
experiência

A implementação bem-sucedida das atividades de eSaúde depende de competências e 
experiência que não estão disponíveis ou são de difícil acesso. 

Concorrência pelos recursos Os programas ou projetos nacionais ou internacionais podem gerar concorrência por recursos 
específicos que também serão necessários para implementar as atividades de eSaúde.

Capacidade de recursos 
insuficiente

A implementação bem-sucedida das atividades do plano de ação requer mais recursos qualificados 
do que os disponíveis no país. 

Distribuição geográfica 
desequilibrada

Os recursos podem não estar geograficamente localizados onde são necessários.

Escassez de financiamento Pode haver uma incapacidade para assegurar financiamento suficiente dentro do prazo previsto 
para efetuar os investimentos necessários na eSaúde, o que significa que a visão não poderá ser 
concretizada.

Riscos da abordagem à implementação
Esta área abrange os riscos relacionados com a abordagem à implementação selecionada para 
aplicar uma ou mais recomendações estratégicas. Uma abordagem à implementação carateriza-
se por um conjunto de atividades inter-relacionadas que visam, coletivamente, proporcionar 
resultados que sustentam uma recomendação estratégica. A identificação desses tipos de riscos 
pode obrigar a uma análise mais geral de um conjunto de atividades (Tabela 24). 

Tabela 24. Exemplos de riscos da abordagem à implementação (não exaustivos)

Tipo de risco Descrição

Foco de implementação 
demasiado vasto

As atividades podem tentar adotar um foco demasiado vasto, em vez de se direcionarem para 
necessidades e segmentos específicos e de alta prioridade.

Capacidade do setor para 
aceitar a mudança 

As atividades podem ser demasiado agressivas na prossecução de efeitos específicos e não 
levar em conta a capacidade do setor para aceitar e apoiar as atividades e o nível de mudança 
associado necessário.

Implementação não tão 
cedo ou não tão rápida 
quanto o pretendido

A abordagem à implementação pode não proporcionar benefícios tangíveis tão cedo ou 
tão depressa quanto o necessário para satisfazer as expetativas das partes interessadas. Tal 
pode ter impacto sobre as perceções acerca da capacidade do governo e de outros parceiros 
para implementar o programa, retardando a concretização dos benefícios e justificando o 
investimento contínuo em soluções de eSaúde encontradas caso a caso.

Riscos da dependência externa
Esta área abrange os riscos decorrentes das dependências de elementos que não estão sob o 
controlo do plano de ação (Tabela 25).

Tabela 25. Exemplos de riscos da dependência externa (não exaustivos)

Tipo de risco Descrição

Infraestrutura necessária 
não disponível

O plano de ação está dependente da criação de infraestruturas tecnológicas, empresariais ou 
outras, mas estas não estarão disponíveis quando necessárias. 

Normas necessárias não 
disponíveis

O plano de ação está dependente da aplicação de normas técnicas, sobre dados ou outras, mas 
estas não estarão disponíveis quando necessárias.

Incapacidade para reutilizar 
ou partilhar

O plano de ação está dependente de infraestruturas ou sistemas externos que podem revelar-se 
inadequados para reutilização ou partilha.

Alterações de produtos e 
soluções dos fornecedores 
não disponíveis

O plano de ação está dependente de alterações de produtos e soluções por parte dos 
fornecedores para apoio do ambiente nacional de eSaúde, mas aquelas não estarão disponíveis 
no mercado quando necessário.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 2: Desenvolver um Plano de Ação Nacional de eSaúde

Anexo F. Parcerias público-privadas (PPP) » página 62

ANEXO F
Parcerias público-privadas (PPP)

O que é uma PPP? 
Uma PPP representa uma parceria entre os setores público e privado para fins de concepção, 
planeamento, financiamento, construção e/ou gestão de projetos que, normalmente, seriam vistos 
como enquadráveis no âmbito das competências do setor público. 

Por que motivos são utilizadas as PPP?
Os governos podem ser atraídos para acordos de PPP por diversas razões. Estas geralmente incluem:

 f melhor relação custo-benefício do que na situação comparável do setor público
 f partilha ou transferência do risco para entidades do setor privado
 f incentivos às entidades do setor privado para um bom desempenho
 f atratividade política
 f limitações orçamentais.

Quais são os tipos habituais de acordos de PPP?
As PPP implicam uma partilha de responsabilidade entre o governo e o setor privado. Há várias 
formas de o conseguir, as quais existem num contínuo de diferentes combinações de acordos 
públicos e privados. 

Abaixo são apresentados exemplos comuns de acordos de PPP 5,6. 

 f Contrato de exploração e manutenção (Operation and maintenance – O and M): estes 
projetos envolvem a gestão de uma instalação de propriedade pública por parte do setor privado, 
sob contrato com o governo.

 f Arrendamento, desenvolvimento e exploração (Lease, develop and operate – LDO): 
este tipo de projeto envolve um promotor privado ao qual é adjudicado um arrendamento de 
longo prazo para explorar e expandir uma infraestrutura existente. O promotor privado aceita 
investir em melhoramentos da infraestrutura e pode recuperar o investimento, acrescido de um 
retorno razoável, ao longo do prazo do arrendamento.

 f Construção, exploração e manutenção (Build, operate and maintain – BOM): este 
acordo implica que o promotor do setor privado construa, explore e proceda à manutenção da 
infraestrutura. O governo arrenda a infraestrutura e explora-a com recursos humanos do setor 
público.

 f Construção, propriedade, exploração e transferência (Build, own, operate and 
transfer – BOOT): estes projetos envolvem um promotor privado que financia, constrói, detém 
e explora uma infraestrutura por um período especificado. No final do período especificado, a 
infraestrutura é devolvida ao governo.

 f Construção, propriedade e exploração (Build, own and operate – BOO): estes projetos 
têm caraterísticas semelhantes às dos projetos BOOT, exceto que a entidade do setor privado 
assume a posse da infraestrutura a título perpétuo. O promotor pode ficar sujeito a limitações 
normativas sobre a exploração e, em alguns casos, sobre a determinação de preços. O direito 
de explorar a infraestrutura a longo prazo proporciona ao promotor um incentivo financeiro 
significativo para o investimento de capital na unidade.

5 Tasmanian Department of Treasury and Finance. Guiding principles for private sector participation in public 
infrastructure provision. Hobart, 2000.

6 Governo de Karnataka. Departamento de Desenvolvimento de Infraestruturas. PPP models in practice. Bangalore, 2012 
(http://idd.kar.nic.in/ppp-models.html, consultado em 17 de maio de 2012).
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 f Construção, arrendamento e transferência (Build, lease and transfer – BLT): 
Um acordo por meio do qual um concessionário é autorizado a financiar e construir uma 
infraestrutura e que, após a sua conclusão, entrega-a a um organismo do governo ou órgão de 
administração local relevante num contrato de arrendamento por um período fixo. Após esse 
período, a posse da infraestrutura é transferida automaticamente para o organismo do governo 
ou órgão de administração local relevante.

 f Construção, exploração, partilha e transferência (Build-operate-share-transfer – 
BOST): Um acordo por meio do qual um concessionário é autorizado a financiar, construir, 
explorar, proceder à manutenção, conservar uma parte das receitas e transferir a infraestrutura 
no final do período. O proponente é autorizado a recuperar os seus custos de investimento, 
exploração e manutenção na totalidade, acrescidos de um retorno razoável sobre os mesmos 
obtido através da cobrança de portagens, tarifas, rendas ou outros encargos aos utilizadores da 
infraestrutura.

Considerações para acordos de PPP
As PPP são mecanismos complexos que requerem uma análise extensiva para determinar se 
são a opção preferível para a implementação de infraestruturas públicas. O aspeto primordial a 
considerar para qualquer PPP, independentemente do setor ou do ambiente, deve ser o de como 
determinar a relação custo-benefício que a PPP proporcionará?

Abaixo são enumeradas algumas outras considerações a respeito da utilização potencial de 
acordos de PPP para implementação de programas de eSaúde de grande escala.

 f Os projetos de tecnologia constituem um desafio notório para as PPP, em parte devido à curta 
duração dos ativos tecnológicos se comparados com as infraestruturas. Tal pode afetar a 
estrutura e as condições de financiamento.

 f Muito do valor de uma PPP tecnológica decorre da possibilidade de transferência para o setor 
privado, por exemplo no que respeita ao desenvolvimento e à implementação, bem como ao 
apoio e à manutenção contínuos.

 f As PPP utilizam uma estrutura jurídica e financeira complexa, que pode ser mais dispendiosa 
e morosa do que o estabelecimento de outros mecanismos. Tal significa que o projeto tem de 
ser suficientemente grande para garantir o investimento.

 f Terão de existir profundidade e capacidade suficientes no mercado local, particularmente no 
que respeita ao mercado de capitais, para conseguir financiamento para as PPP. Serão também 
necessárias profundidade e sofisticação suficientes no mercado dos fornecedores de tecnologia 
para que estes estejam dispostos a participar em transações complexas e baseadas no risco.

 f Tal como acontece com todas as PPP, terão de ser postos em prática um regime de desempenho 
e um mecanismo de pagamento transparentes e robustos.

 f As PPP requerem um regime fiscal favorável, particularmente no que respeita ao tratamento 
das depreciações, já que tal poderá ser um incentivo importante.

 f Não existe um modelo universal para as PPP. Os requisitos de curto, médio e longo prazo dos 
projetos têm de ser considerados individualmente ao determinar o modelo mais apropriado de 
PPP.

É importante reconhecer que as PPP são um modelo de financiamento distinto, que não 
deve ser confundido com a necessidade de conquistar o envolvimento do setor privado no 
desenvolvimento da eSaúde. Por exemplo, o setor privado pode envolver-se através de várias 
formas de subcontratação.
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ANEXO G
Definição dos termos utilizados no 
Pacote de Ferramentas

Parte Termo Defi nição

Parte I:

Estabelecer uma 
visão nacional de 
eSaúde

Objetivos e desafi os 
estratégicos

Objetivos e desafi os estratégicos do setor da saúde e/ou outros objetivos 
de desenvolvimento nacional que podem ser mais bem apoiados pela 
eSaúde. Embora possa haver muitos objetivos e desafi os diferentes no setor 
da saúde, apenas alguns podem ser diretamente apoiados pela eSaúde.

Efeitos da eSaúde O que pode ser conseguido ou alterado através da utilização da eSaúde e 
como mudarão o sistema e os serviços da saúde por via de:

yy melhoramento dos fl uxos de informação no âmbito do setor da saúde; 
yy melhoramento do acesso eletrónico aos serviços de saúde e respetivas 
informações.

Visão da eSaúde Declaração de alto nível que descreve os benefícios e efeitos estratégicos 
para o país em geral ou para o sistema de saúde e a população obtidos 
através das mudanças estratégicas introduzidas no sistema e nos serviços 
de saúde pela eSaúde (efeitos da eSaúde).

Ambiente nacional de 
eSaúde

O ambiente nacional de eSaúde é constituído por componentes da eSaúde 
que representam os elementos facilitadores e fundamentais para a eSaúde, 
bem como por capacidades técnicas que, no seu conjunto, formam um 
“ecossistema” para a eSaúde num país.

Componentes da eSaúde Os blocos básicos de um ambiente nacional de eSaúde que permitirão a 
concretização dos efeitos da eSaúde. Estes descrevem o que é necessário 
introduzir ou reforçar para atingir a visão de eSaúde em termos de: 

yy Liderança e administração
yy Estratégia e investimento
yy Serviços e aplicações
yy Infraestruturas
yy Normas e interoperabilidade
yy Legislação, políticas e conformidade
yy Recursos humanos

Recomendações 
estratégicas

As recomendações estratégicas descrevem as medidas de alto nível 
necessárias para implementar o ambiente nacional de eSaúde. Tais 
medidas podem descrever o modo como os componentes da eSaúde serão 
implementados ou como os componentes da eSaúde existentes serão 
reajustados ou alargados.

Parte 2: 

Desenvolver um 
plano de ação de 
eSaúde 

Linhas de ação Áreas gerais para agrupar atividades nacionais similares em termos de foco 
e intenção e que são necessárias para implementar uma visão nacional de 
eSaúde.

Resultados da eSaúde As realizações, os produtos fi nais, as alterações ou os resultados específi cos 
necessários para implementar uma recomendação estratégica.

Atividades O conjunto de atividades que terão de ser efetuadas para obter um 
resultado específi co. 

Parte 3:

Diretrizes nacionais 
de monitorização e 
avaliação da eSaúde

Indicadores dos 
resultados

Indicadores que proporcionam perspetivas sobre a adoção e a assunção da 
eSaúde no âmbito do setor da saúde do país.

Indicadores dos efeitos Indicadores que proporcionam perspetivas sobre os resultados tangíveis 
para as partes interessadas decorrentes da adoção e da utilização da 
eSaúde.
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PARTE 3
Monitorização e avaliação  

Propósito
A Parte 3 do Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde é um guia para estabelecer 
um quadro de monitorização do plano de ação desenvolvido na Parte 2 e para avaliar os efeitos. 
Os aspetos principais deste trabalho são o desenvolvimento de indicadores e objetivos passíveis de 
medição e a definição da administração e dos processos necessários.

Destinatários
Tal como as Partes 1 e 2 do Pacote de Ferramentas, a Parte 3 destina-se a ser utilizada, sobretudo, 
por líderes do governo, dos ministérios e do setor da saúde, incluindo elementos dos ministérios, 
departamentos e agências da saúde que farão a monitorização e a avaliação do seu plano de ação 
nacional de eSaúde. Foi concebida para ser utilizada pelos países que desenvolveram uma visão 
e um plano de ação nacionais de eSaúde aplicando as duas partes precedentes, no pressuposto de 
que os respetivos resultados estão disponíveis e foram aprovados. A Parte 3 deve também ser útil 
para outros decisores que tenham desenvolvido os seus planos de ação mas tenham incertezas 
quanto ao modo de monitorizar e avaliar os resultados.

Panorâmica
O Pacote de Ferramentas proporciona um quadro e um método para o desenvolvimento de uma 
visão nacional de eSaúde, de um plano de ação e de um quadro de monitorização e avaliação. O 
Pacote de Ferramentas é constituído por três partes, com a segunda e a terceira a desenvolverem 
progressivamente o trabalho da Parte 1.

 f Parte 1: Uma visão nacional de eSaúde que dá resposta aos objetivos da saúde e do 
desenvolvimento. 

 f Parte 2: Um plano de ação nacional de eSaúde que reflete as prioridades do país e o contexto 
da eSaúde.

 f Parte 3: Um plano para monitorizar a implementação e avaliar os efeitos obtidos.

O modo como este Pacote de Ferramentas será utilizado e o resultado final basear-se-ão no 
contexto, nas prioridades e na visão do país.

Parte 1
Visão nacional de
eSaúde

Parte 3
Monitorização e avaliação
da eSaúde nacional
(Este documento)

Parte 2
Plano nacional de
eSaúde
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Orientação para a Parte 3
A parte 3 faculta orientação sobre o estabelecimento de um quadro nacional de monitorização e 
avaliação.

 f A introdução resume os resultados da Parte 2 e o modo como estes se relacionam com a 
monitorização e a avaliação. 

 f Capítulos 1-2: Os elementos de um quadro de monitorização e avaliação e o método pelo qual 
é desenvolvida a estrutura. 

 f Capítulos 3-5: Orientação pormenorizada sobre a definição de um quadro nacional de 
monitorização e avaliação.

Os anexos facultam informações adicionais para apoio deste Pacote de Ferramentas, incluindo 
uma definição de termos.

.



página iii

Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 3: Monitorização e avaliação 

Índice

Parte 3. Monitorização e avaliação  

Capítulos
Introdução: Avaliação do progresso e dos resultados 1

 1. Quadro de monitorização e avaliação da eSaúde 4

 2. Desenvolvimento de um quadro de monitorização e avaliação da Saúde
  Eletrónica: panorâmica 6

 3. Definição de indicadores para a eSaúde  8

 4. Definição de valores de referência e valores-alvo para os indicadores 18

 5. Definição da administração e dos processos de apoio  24

 6. Conclusão 31

Anexos
 A. Gestão baseada nos resultados 32

 B. Exemplos de estratégias de eSaúde 35

 C. Definição dos termos utilizados no Pacote de Ferramentas 37



página iv

Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 3: Monitorização e avaliação 

Figuras
 1. Gestão baseada nos resultados 1

 2. Elementos de um quadro de monitorização e avaliação da eSaúde 4

 3. Um método para desenvolver um quadro de monitorização e avaliação da eSaúde 6

 4. Relação entre as partes interessadas, os efeitos da eSaúde e os indicadores  10

 5. Relação entre as partes interessadas, os efeitos e resultados da eSaúde e os   
  indicadores de resultados da eSaúde 11

 6. Relação entre os indicadores de efeitos e resultados da eSaúde 14

 7. Alinhamento do calendário nacional de monitorização e avaliação com os períodos   
  da implementação  19

 8. Abordagem sugerida à definição de valores-alvo para os indicadores de
  resultados da eSaúde 21

 9. Exemplo de modelo de administração para a monitorização e a avaliação nacionais  26

 10. Exemplo de um processo nacional de monitorização e avaliação  29

 11. Quadro lógico para a gestão baseada nos resultados  32

 12. Relação da monitorização e da avaliação com a cadeia de resultados 34

Tabelas
 1. Exemplos de efeitos da eSaúde para as partes interessadas (não exaustivos) 10

 2. Exemplos de resultados da eSaúde (não exaustivos) 12

 3. Exemplos de indicadores de efeitos da eSaúde (não exaustivos) 14

 4. Exemplos de indicadores de resultados da eSaúde (não exaustivos) 15

 5. Critérios sugeridos para seleção dos indicadores 17

 6. Exemplo ilustrativo de valores-alvo para os indicadores de resultados da eSaúde 21

 7. Exemplo de valores-alvo para os indicadores de efeitos da eSaúde 22

 8. Exemplos de funções para administração da monitorização e da avaliação nacionais  25

 9. Papel dos mecanismos de administração enquanto relacionados com a
  monitorização e a avaliação nacionais 27

 10. Exemplo de atividades de monitorização e avaliação nacionais e ao nível das atividades  30

 11. Conceitos de monitorização e avaliação 33

 12. Exemplos de estratégias de eSaúde 35



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 3: Monitorização e avaliação 

Introdução » página 1

INTRODUÇÃO

Avaliação do progresso e dos resultados

Visão e plano de ação nacionais de eSaúde
Nesta altura do processo, um governo já terá, normalmente, estabelecido uma visão nacional 
de eSaúde e um plano de ação de eSaúde, ao concluir as Partes 1 e 2 do Pacote de Ferramentas. 
O plano de ação terá sido aprovado pela liderança do setor da saúde e apoiado pelo ambiente de 
partes interessadas em geral. 

O plano de ação deve descrever:

 f as linhas de ação necessárias à implementação da visão nacional de eSaúde

 f os resultados e as respetivas atividades para cada linha de ação

 f as dependências e a calendarização das atividades

 f os recursos necessários à concretização dos resultados e das atividades

 f os períodos em que será implementado o plano de ação.

Quadro de monitorização e avaliação para a Saúde
Eletrónica
Um quadro de monitorização e avaliação permite a um governo acompanhar e avaliar os resultados 
da implementação do plano de ação de eSaúde. A “Gestão baseada nos resultados” é a estratégia de 
gestão utilizada pelas Nações Unidas1 (Figura 1) e adotada no Pacote de Ferramentas. A abordagem 
centra-se no desempenho e na consecução dos resultados, efeitos e impactos através de:

 f definição de indicadores que proporcionam uma perspetiva sobre a adoção da eSaúde e os 
resultados tangíveis para as partes interessadas da saúde e de outros setores; 

 f identificação de valores de referência e valores-alvo para os indicadores com vista a 
possibilitar a monitorização e a avaliação do progresso ao longo do plano; e

 f descrição da administração e dos processos necessários.

Figura 1. Gestão baseada nos resultados

Gestão do programa
Estamos no caminho?

Quadro de monitorização e avaliação
Estamos no caminho certo?

Contributos para
o programa

Resultados
da eSaúde

ImpactoAtividades do
programa

Efeitos
da eSaúde

Contributo
Medir a mudança implementada

Atribuição
Medir a execução do plano de ação integrado

ResultadosImplementação

1 Nações Unidas. Programme performance assessment in results-based management (http://www.un.org/Depts/oios/
mecd/un_pparbm/index.htm, consultado em 17 de maio de 2012).
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Deve ser feita uma distinção clara entre um quadro de monitorização e avaliação para uma 
estratégia nacional de eSaúde e as atividades de gestão do programa concebidas para implementar 
e gerir um plano de ação de eSaúde em grande escala.

A gestão do programa monitoriza a execução do plano de ação e é fulcral para se saber se o país 
está no caminho certo em termos de implementação de um ambiente nacional de eSaúde. A gestão 
do programa centra-se em três componentes principais.

 f Contributos para o programa: financiamento, orçamentos, recursos e outros contributos 
necessários à implementação do plano de ação de eSaúde. 

 f Atividades do programa: estas correspondem às atividades definidas no plano de ação. 

 f Resultados da eSaúde: os produtos finais, tais como os componentes da eSaúde, resultantes 
das atividades empreendidas.

Em contraste, um quadro de monitorização e avaliação complementa a gestão do programa 
atendendo, sobretudo, aos resultados. Sobrepõe-se à gestão do programa e permite que um país 
determine se está no caminho certo. Entretanto vai mais longe, ao dar a saber se o plano de ação 
está a proporcionar os resultados, o impacto e o nível de mudança previstos. Também se centra 
em três componentes principais:

 f Resultados da eSaúde: os produtos finais, tais como os componentes da eSaúde, resultantes 
das atividades empreendidas (como acima).

 f Efeitos da eSaúde: os efeitos estratégicos que os resultados da eSaúde possibilitam ou 
contribuem para possibilitar. 

 f Impacto: a mudança que os efeitos da eSaúde criam nas partes interessadas do setor da saúde 
e de outros setores.

Um quadro de monitorização e avaliação atribui responsabilidade (quem) e determina a 
abordagem (como) e a calendarização (quando) para medir os resultados. A parte 3 do Pacote de 
Ferramentas centra-se especificamente na eSaúde. Os países que procuram informação sobre 
gestão de programas devem consultar um dos quadros de gestão de programas amplamente 
utilizados, como o PMBOK® ou o PRINCE2®2.

A importância estratégica da monitorização e da avaliação
A monitorização e a avaliação desempenham um papel essencial na demonstração do progresso 
que um país está a fazer no sentido do desenvolvimento do seu ambiente nacional de eSaúde e dos 
resultados ou mudanças que esses esforços estão a proporcionar. Os resultados da monitorização 
e da avaliação constituem uma parte vital da comunicação contínua relacionada com o programa 
nacional de eSaúde de um país, que, por sua vez, é essencial para reforçar o apoio das partes 
interessadas com vista a maior adoção e investimento na eSaúde. 

Em particular, a comunicação do progresso e dos resultados do plano de ação de eSaúde é 
importante para demonstrar aos doadores ou financiadores o impacto dos seus investimentos. 
Pode também ajudar a reforçar a confiança e o entendimento dos potenciais financiadores quanto 
ao modo como os seus contributos seriam utilizados no aprofundamento do programa nacional 
de eSaúde do país.

2 Project Management Institute. Making project management indispensable for business results. Filadélfia, PA, 2012 
(http://www.pmi.org/, consultado em 17 de maio de 2012).

 PRINCE2.com. Londres, 2012 (http://www.prince2.com, consultado em 17 de maio de 2012).
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Estabelecimento de um quadro nacional de monitorização e 
avaliação
O estabelecimento de um quadro nacional de monitorização e avaliação bem-sucedido requer 
recursos dedicados e esforço, frequentemente a vários níveis, para desenvolver, gerir e conduzir 
um processo eficaz. Os governos devem considerar a monitorização e a avaliação como parte do 
planeamento e do cálculo de custos dos seus programas nacionais de eSaúde, assegurando assim a 
afetação de recursos apropriados ao trabalho. 

Os países que utilizam as suas próprias abordagens de gestão baseada nos resultados são 
incentivados a assegurar que elas abranjam os conceitos descritos na cadeia de resultados 
mostrada na Figura 1. O Anexo A faculta informações adicionais relativas à gestão baseada nos 
resultados.
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CAPÍTULO 1
Quadro de monitorização e avaliação da 
eSaúde

Esta secção descreve os elementos a considerar no estabelecimento de um quadro de 
monitorização e avaliação para um programa nacional de eSaúde (Figura 2).

Figura 2. Elementos de um quadro de monitorização e avaliação da eSaúde
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para os indicadores

Administração
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•  Calendários de monitorização e avaliação
•  Medidas de valores
    de referência
•  Medidas de valores-alvo

•  Estruturas, funções e
    processos da administração

Medidas

Indicadores para
monitorização
e avaliação

 

1.1 Indicadores para a eSaúde 
Um quadro de monitorização e avaliação eficaz é desenvolvido em torno de um conjunto de 
indicadores significativos, cuja medição faculta informações sobre a adoção, a utilização e os 
resultados proporcionados pela eSaúde. 

Os indicadores significativos devem incluir a perspetiva das partes interessadas, já que 
esta assegura que sejam medidas as mudanças ou as melhorias importantes para as partes 
interessadas. O desenvolvimento e a seleção destes indicadores requer uma noção dos efeitos 
(formada durante a Parte 1) e dos resultados (formada durante a Parte 2) da eSaúde que são 
importantes para cada parte interessada.

Há dois tipos de indicadores a considerar.

 f Os indicadores de resultados facultam informações e perspetivas sobre a adoção da eSaúde.

 f Os indicadores de efeitos facultam informações e perspetivas sobre as soluções obtidas.
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1.2 Medidas dos indicadores
A monitorização do progresso do plano de ação requer uma noção do ponto de partida do país 
(valores de referência) e do que o mesmo pretende alcançar (valores-alvo). Devem ser definidas 
metas para um leque de períodos ao longo da duração do plano de ação. 

1.3 Monitorização e avaliação da administração
A administração nacional faculta supervisão, coordenação e orientação para os esforços de 
monitorização e avaliação e assegura uma intervenção oportuna quando parece haver uma 
divergência entre o que está realmente a acontecer e o que país visa alcançar através do seu 
programa de eSaúde. A administração deve ser apoiada por processos que dirijam o modo como a 
adoção e os resultados da eSaúde são monitorizados e avaliados.
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CAPÍTULO 2
Desenvolvimento de um quadro de 
monitorização e avaliação da eSaúde: 
panorâmica

Esta secção descreve como pode ser desenvolvido um quadro de monitorização e avaliação (Figura 3).  

Figura 3. Um método para desenvolver um quadro de monitorização e avaliação da eSaúde
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Este é um processo sequencial que começa com a determinação dos indicadores a monitorizar 
e dos efeitos a avaliar. São definidos valores de referência e valores-alvo para cada indicador. 
Os valores-alvo funcionam como base para acompanhar o progresso real em comparação com 
o progresso planeado e para determinar se são necessárias medidas corretivas. Um quadro de 
monitorização e avaliação também descreve o modelo e os processos de administração através 
dos quais serão executadas a monitorização e a avaliação nacionais. As partes interessadas são 
consultadas ao longo do processo no sentido de adquirirem empenho e entendimento, bem 
como de assegurarem que os seus papéis sejam considerados na estrutura e nos processos de 
administração. 

O desenvolvimento de um quadro de monitorização e avaliação está intimamente ligado aos 
resultados das Partes 1 e 2 do Pacote de Ferramentas, em particular:

 f as partes interessadas importantes do setor da saúde e de outros setores

 f os efeitos da eSaúde nos quais se baseia a visão nacional de eSaúde

 f os resultados da eSaúde que o plano de ação implementará

 f os períodos da implementação e a calendarização para a implementação desses resultados.

Uma parte considerável do desenvolvimento de um quadro de monitorização e avaliação envolve 
a utilização desse conhecimento existente.

2.1 Definição de indicadores para a eSaúde
Esta etapa determina a finalidade da monitorização e da avaliação, com base na visão de eSaúde, 
no plano de ação e nas perspetivas das partes interessadas. Centra-se no desenvolvimento de um 
conjunto de indicadores de resultados e efeitos da eSaúde que medirão as soluções proporcionadas 
pela eSaúde. Um aspeto importante é a consideração prestada às consultas a partes interessadas 
concluídas na Parte 1 e a ligação de alguns dos indicadores aos efeitos importantes para as partes 
interessadas. É também importante associar os indicadores à calendarização para medir outros 
efeitos sanitários sempre que possível (por exemplo, nos processos de relato do sistema nacional 
de saúde), no sentido de mostrar o contributo da eSaúde para esses efeitos e evitar a criação de 
processos de relato distintos.
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2.2 Definição de valores de referência e valores-alvo para 
os indicadores

Esta etapa valida os valores de referência e cria valores-alvo para cada indicador. Os valores-alvo 
são definidos para diferentes períodos, pelo que o progresso pode ser monitorizado ao longo da 
execução do plano.

2.3 Definição da administração e dos processos de apoio
Esta fase define a administração e os processos no âmbito dos quais serão efetuadas a 
monitorização e a avaliação da adoção da eSaúde e das soluções associadas. A experiência 
demonstra que a monitorização do progresso e a avaliação da eSaúde podem ser realizadas a 
diversos níveis e por diversas entidades. É importante que esses vários esforços sejam planeados e 
executados no âmbito de um modelo geral nacional de monitorização e avaliação.
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CAPÍTULO 3
Definição de indicadores para a eSaúde 

Esta fase centra-se na definição dos indicadores que serão monitorizados e dos efeitos que serão 
avaliados durante a implementação do plano de ação de eSaúde.

Medidas AdministraçãoIndicadores

De�nir medidas de valores
de referência e valores-alvo
para os indicadores

De�nir indicadores para a
eSaúde

De�nir a administração e
os processos de apoio

Objetivo
Esta etapa define os indicadores de resultados e efeitos da eSaúde que ajudarão a medir as 
consequências do plano de ação de eSaúde. Os indicadores devem ser associados às partes 
interessadas e aos efeitos identificados na Parte 1, de modo a que o verdadeiro sucesso da eSaúde 
seja compreendido para além da mera comprovação do progresso da implementação da eSaúde.

Atividades
 f Identificação das partes interessadas prioritárias para as quais é vital apresentar soluções na 
eSaúde.

 f Análise dos efeitos da eSaúde para as partes interessadas prioritárias.

 f Identificação dos resultados da eSaúde que conduzirão a tais efeitos.

 f Análise e confirmação das áreas de foco com as partes interessadas prioritárias.

 f Desenvolvimento de indicadores de adoção e efeitos da eSaúde.

Resultados
 f Indicadores de resultados da eSaúde, que serão utilizados para medir a adoção e a aceitação 
da eSaúde no setor da saúde.

 f Indicadores de efeitos da eSaúde, que serão utilizados para medir as consequências da adoção 
e da aceitação da eSaúde.
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3.1 Identificação das partes interessadas prioritárias 

Objetivo
Esta etapa prioriza as partes interessadas da saúde e de outros setores identificadas nas Partes 1 
e 2 do Pacote de Ferramentas às quais é importante mostrar as consequências do plano de ação 
de eSaúde. O desenvolvimento dos indicadores deve ser informado pela perspetiva das partes 
interessadas, minimizando o risco de os mesmos se basearem somente na implementação do 
programa.

Resultados recomendados
Esta etapa deve determinar as partes interessadas prioritárias da saúde e de outros setores às 
quais é especialmente importante demonstrar os efeitos da eSaúde. Recomenda-se que as partes 
interessadas sejam descritas ao nível de uma organização, um grupo ou uma função, e não de uma 
pessoa ou de um partido político específicos, porque estes mudarão com o tempo. Por exemplo, 
uma parte interessada pode ser definida como o “Departamento da Saúde” (ao nível da organização) 
ou o “Ministro da Saúde” (ao nível da função), e não como a pessoa específica que ocupa o cargo de 
ministro de saúde. Um exemplo de um grupo de partes interessadas pode ser o dos “Indivíduos de 
idade igual ou superior a 65 anos”. 

Abordagem
Esta etapa baseia-se no conhecimento das partes interessadas multissetoriais desenvolvido nas 
Partes 1 e 2. Dado que a lista pode ser longa, a etapa deve centrar-se nas partes interessadas para as 
quais a demonstração do progresso e dos efeitos da eSaúde é importante no reforço do apoio e da 
dinamização para maior adoção da eSaúde e investimento na mesma.

As partes interessadas para as quais os efeitos da eSaúde podem ser especialmente importantes são:

 f consumidores

 f prestadores de cuidados de saúde

 f gestores e administradores de cuidados de saúde

 f investigadores da medicina e da saúde.

As entidades financiadoras, como as agências de desenvolvimento social e económico e outros 
doadores, devem também ser tidas em consideração. Apesar de não serem beneficiárias diretas 
dos programas de eSaúde, estas entidades podem ter estipulado requisitos para monitorizar o 
progresso da implementação e os resultados do seu investimento num programa nacional de 
eSaúde (como parte das suas disposições de financiamento).

3.2 Análise dos efeitos da eSaúde para as partes 
interessadas prioritárias

Objetivo
Esta etapa identifica os efeitos que a implementação do plano de ação de eSaúde terá para as partes 
interessadas identificadas acima. Uma vez que os efeitos conduzem a melhoramentos e resultados 
concretos para as partes interessadas, os indicadores devem basear-se nos mesmos. Os efeitos devem 
ser associados a cada uma das partes interessadas prioritárias e explorados sob a perspetiva das 
mesmas, no sentido de descrever o que a obtenção de cada efeito significará para elas. Por exemplo, 
os melhoramentos ou mudanças que uma parte interessada específica sentirá na sequência da 
concretização de um efeito da eSaúde em particular (Figura 4).
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Figura 4. Relação entre as partes interessadas, os efeitos da eSaúde e os indicadores 
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Resultados recomendados
Esta etapa deve descrever os efeitos esperados (melhoramentos concretos) para cada parte 
interessada prioritária. Estes basear-se-ão nos efeitos da eSaúde descritos na Parte 1 do Pacote de 
Ferramentas (Tabela 1). 

Tabela 1. Exemplos de efeitos da eSaúde para as partes interessadas (não exaustivos)

Parte 
interessada

Exemplos de efeitos da eSaúde

Consumidores yy Melhorar a capacidade dos consumidores situados em zonas rurais e remotas para acederem a serviços de 
cuidados primários e reduzirem a necessidade de viajar grandes distâncias para aceder aos cuidados.
yy Capacitar as mulheres grávidas de zonas rurais e remotas para acederem a conhecimento e serviços, com 
vista a assistência e controlo da sua gravidez.
yy Possibilitar que os consumidores acedam a conhecimento e serviços de apoio à deteção e ao tratamento 
precoces de doenças transmissíveis e não transmissíveis evitáveis.
yy Melhorar a coordenação dos cuidados, assegurando que a informação de saúde dos pacientes possa ser 
facilmente partilhada entre os seus prestadores de cuidados de saúde.
yy Melhorar o acesso a recursos de conhecimento e apoio, para um melhor controlo de doenças crónicas e da 
correspondente observância dos regimes de tratamento e medicamentação.

Prestadores de 
cuidados de 
saúde

yy Melhorar a capacidade dos prestadores de serviços para acederem a informação de saúde nas unidades de 
cuidados.
yy Melhorar a capacidade dos prestadores de serviços para partilharem os dados dos pacientes com os seus 
pares.
yy Habilitar os prestadores de serviços para interagirem com consumidores situados em lugares remotos.
yy Habilitar os prestadores de serviços para monitorizarem e acompanharem os seus pacientes com maior 
eficácia.
yy Habilitar os prestadores de serviços para acederem a experiências, dados e conhecimentos clínicos, para 
apoio do reforço de competências e da prestação de cuidados de saúde no âmbito das suas comunidades 
locais.

Gestores e 
administradores 
de cuidados de 
saúde

yy Apoiar as autoridades da saúde nacionais e regionais na projeção e no planeamento relativos à 
propagação de doenças infeciosas.
yy Habilitar as autoridades da saúde para monitorizarem e reagirem com maior eficácia a surtos e outras 
emergências e a cumprirem as obrigações de relato.
yy Apoiar o ensino, a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos da saúde do país.
yy Facultar dados fiáveis e de qualidade para informar e monitorizar os resultados das decisões clínicas, 
políticas, administrativas e de investimento.
yy Facultar acesso a fontes de dados de qualidade que informem o planeamento e a gestão do serviço e dos 
recursos humanos.
yy Possibilitar uma gestão eficaz do abastecimento, da distribuição e da disponibilidade de vacinas e 
medicamentos essenciais.

Investigadores 
da medicina e da 
saúde

yy Facultar aos investigadores um maior acesso a informação baseada em dados concretos para apoio da 
tomada de decisões clínicas e da concepção e avaliação de tratamentos.
yy Melhorar o acesso a literatura médica, a redes de conhecimento e a recursos.
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Abordagem
Esta etapa baseia-se nos efeitos da eSaúde desenvolvidos durante o desenvolvimento da visão 
nacional de eSaúde na Parte 13. A formulação da visão envolveu a definição de um conjunto de 
efeitos da eSaúde que davam resposta à questão sobre o que será alcançado ou alterado 
através da utilização da eSaúde. O processo de desenvolvimento da visão também envolveu a 
exploração do que cada um desses efeitos da eSaúde significaria para as partes interessadas4. 

Esta atividade deve partir desses efeitos da eSaúde e aperfeiçoá-los quando necessário para 
descrever os resultados concretos que se espera que a visão proporcione a cada parte interessada. 
As descrições devem ser suficientemente concretas para suportar a identificação dos indicadores 
que permitirão a medição de tais efeitos. 

3.3 Identificação dos resultados da eSaúde que 
conduzirão a tais efeitos 

Objetivo
Esta etapa identifica os resultados do plano de ação de eSaúde que conduzirão aos efeitos da 
eSaúde identificados na Secção 3.2. Tal entendimento proporciona o contexto para a identificação 
dos indicadores de resultados da eSaúde (Figura 5). 

Figura 5. Relação entre as partes interessadas, os efeitos e resultados da eSaúde e os indicadores de 
resultados da eSaúde

 

 

Indicadores de
efeitos da eSaúde

Indicadores de
resultados da
eSaúde

Partes interessadas

Efeitos da eSaúde (da Parte 1)

Resultados da eSaúde (da Parte 2)

Os resultados da eSaúde e as atividades associadas definidas no plano de ação (Parte 2) devem ser 
ligados aos efeitos da eSaúde definidos na etapa anterior. 

Resultados recomendados
Esta etapa deve definir um conjunto de resultados para cada efeito da eSaúde (Tabela 2).

3 Consultar a Parte 1, Secção 8.2 – Definição dos efeitos da eSaúde pretendidos. 
4 Consultar a Parte 1, Secção 8.5 – Descrição do que significará para as partes interessadas a visão de eSaúde. 
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Tabela 2. Exemplos de resultados da eSaúde (não exaustivos)

Parte 
interessada

Efeitos da eSaúde Resultados da eSaúde associados

Consumidores Melhorar a capacidade dos 
consumidores situados em zonas 
rurais e remotas para acederem a 
serviços de cuidados primários e 
reduzirem a necessidade de viajar 
grandes distâncias para aceder aos 
cuidados.

yy Estabelecimento de conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins 
para comunidades rurais e remotas

yy Estabelecimento de um serviço nacional de telemedicina

yy Instalação de uma infraestrutura informática/de acesso adequada aos fins para 
comunidades rurais e remotas 

yy Programas de ensino e consciencialização sobre telemedicina administrados às 
comunidades rurais e remotas

Capacitar as mulheres grávidas 
de zonas rurais e remotas para 
acederem a conhecimento e 
serviços, com vista a assistência e 
controlo da sua gravidez.

yy Estabelecimento de conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins 
para comunidades rurais e remotas

yy Estabelecimento de um portal nacional de conhecimento sobre saúde pré/pós-natal

yy Estabelecimento de um serviço de apoio pré/pós-natal baseado em SMS

yy Instalação de uma infraestrutura informática/de comunicações móveis adequada aos 
fins para comunidades rurais e remotas

yy Programas de conhecimento sobre saúde e de ensino e consciencialização sobre 
serviços de apoio por SMS administrados às comunidades rurais e remotas

Prestadores de 
cuidados

Melhorar a capacidade dos 
prestadores de serviços para 
partilharem os dados dos 
pacientes com os seus pares.

yy Normas nacionais sobre mensagens e dados de eSaúde aprovadas

yy Existência de identificadores da saúde únicos para consumidores e prestadores de 
cuidados

yy Disponibilização pelos fornecedores de software para prestadores de cuidados em 
conformidade com as normas

yy Instalação de uma infraestrutura informática para prestadores de cuidados 
adequada aos fins

yy Estabelecimento de conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins 
para prestadores de cuidados

yy Disponibilização de um sistema nacional de registos de saúde eletrónicos (RSE) 

yy Os consumidores optaram por ter os seus dados de saúde partilhados através do 
sistema nacional de RSE

Habilitar os prestadores de 
serviços para acederem a 
experiências, fontes de dados 
e conhecimentos clínicos, para 
apoio do reforço de competências 
e da prestação de cuidados 
de saúde no âmbito das suas 
comunidades locais.

yy Estabelecimento de conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins 
para unidades de saúde e prestadores de cuidados

yy Estabelecimento de um serviço de portal nacional de conhecimento para 
prestadores de cuidados

yy Desenvolvimento e implantação de aplicações móveis de conhecimento e apoio 
à decisão

yy Instalação de uma infraestrutura informática/móvel adequada aos fins para 
prestadores de cuidados

Gestores e 
administradores 
de cuidados de 
saúde

Habilitar as autoridades da 
saúde nacionais e regionais para 
monitorizarem e reagirem com 
maior rapidez a surtos e outras 
emergências.

yy Estabelecimento de conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins 
para o setor da saúde

yy Instalação de uma infraestrutura informática/móvel adequada aos fins 

yy Estabelecimento de um serviço de portal nacional de controlo e relato sobre doenças

yy Desenvolvimento e implementação de aplicações de vigilância para dispositivos 
móveis

Apoiar o ensino, a formação e o 
desenvolvimento dos recursos 
humanos da saúde do país.

yy Conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins disponível para os 
recursos humanos

yy Instalação de uma infraestrutura informática adequada aos fins disponível para os 
trabalhadores potenciais

yy Estabelecimento de um serviço de portal e de aplicações de aprendizagem 
eletrónica 

yy Administração de programas de consciencialização sobre opções de formação

Abordagem
Esta etapa baseia-se nos resultados da eSaúde desenvolvidos na Parte 2 do Pacote de Ferramentas5. 

Alguns resultados da eSaúde serão implementados progressivamente ao longo do tempo (como 
a adoção de uma solução de eSaúde em particular pelos prestadores de cuidados), ao passo que 
outros representarão um evento localizado no tempo.

5 Consultar a Parte 2, Secção 5.2 – Atribuição de resultados às linhas de ação. 
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 3.4 Análise e confirmação das áreas de foco com as partes 
interessadas prioritárias

Objetivo
Esta etapa confirma os efeitos e resultados da eSaúde para a monitorização e a avaliação, o que 
envolve a análise com as partes interessadas. A etapa permite revelar a importância relativa dos 
diferentes efeitos e resultados da eSaúde. Tal é particularmente importante, dado que os recursos 
para proceder à monitorização e à avaliação serão provavelmente limitados e, por conseguinte, é 
improvável que se consiga medir “tudo”.

Esta etapa também constitui uma oportunidade para:

 f reforçar o apoio das partes interessadas

 f recolher contributos das partes interessadas sobre indicadores que podem ser utilizados

 f comunicar os resultados esperados relevantes para as partes interessadas.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma lista dos efeitos da eSaúde e dos resultados associados que serão o foco 
dos esforços nacionais de monitorização e avaliação. 

Abordagem
Esta etapa obrigará a consultas às partes interessadas para analisar e confirmar os efeitos e 
resultados da eSaúde que são de especial importância para as mesmas. As consultas devem 
centrar-se no entendimento dos aspetos que “têm” de ser monitorizados e avaliados, por oposição 
aos que “devem” ou “podem” ser medidos. Normalmente, esta discussão tenderá a centrar-se mais 
nas prioridades das partes interessadas a curto e a médio prazo.

Uma vez priorizados os efeitos e os resultados da eSaúde, as partes interessadas devem também 
ser consultadas a respeito dos indicadores que consideram práticos e apropriados para medição.

3.5 Definição de indicadores de resultados e efeitos da 
eSaúde

Objetivo
Esta etapa define os indicadores que serão utilizados ao longo da execução do plano de ação de 
eSaúde. Devem ser considerados dois tipos de indicadores:

 f os indicadores de resultados da eSaúde facultam informações e perspetivas sobre a 
adoção da eSaúde; 

 f os indicadores de efeitos da eSaúde facultam informações e perspetivas sobre as 
consequências para as partes interessadas.

Os indicadores de resultados decorrem dos resultados da eSaúde. 

Os indicadores de efeitos decorrem dos efeitos da eSaúde. Estes indicadores estão intimamente 
relacionados, no sentido em que a taxa de adoção (medida pelos indicadores de resultados da 
eSaúde) promoverá os melhoramentos esperados (medidos pelos indicadores de efeitos da eSaúde) 
(Figura 6).
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Figura 6. Relação entre os indicadores de efeitos e resultados da eSaúde
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Legenda  

Normalmente, os indicadores de resultados da eSaúde são utilizados para os resultados que são 
obtidos progressivamente, como a implementação da infraestrutura de comunicações de dados ou a 
adoção de software conforme com as normas pelos prestadores de cuidados.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar indicadores significativos que podem ser utilizados para monitorizar e avaliar 
as consequências da implementação do plano de ação de eSaúde (Tabela 3). 

Tabela 3. Exemplos de indicadores de efeitos da eSaúde (não exaustivos)

Parte 
interessada

Efeitos da eSaúde Indicadores

Consumidores Melhorar a capacidade dos 
consumidores situados em zonas rurais 
e remotas para acederem a serviços 
de cuidados primários e reduzirem 
a necessidade de viajar grandes 
distâncias para aceder aos cuidados.

yy Aumento percentual do número de consultas relacionadas 
com cuidados primários efetuadas por via da telemedicina 
yy Aumento percentual do número de consumidores rurais e 
remotos que podem aceder a serviços de cuidados primários 
através da telemedicina
yy Redução média do tempo necessário para um consumidor 
rural ou remoto aceder a serviços de cuidados primários 
como resultado da telemedicina
yy Satisfação do consumidor quanto ao papel da tecnologia no 
melhoramento do seu acesso a serviços de saúde

Prestadores de 
cuidados

Melhorar a capacidade dos 
prestadores de serviços para 
partilharem os dados dos pacientes 
com os seus pares.

yy Aumento percentual do número de transferências eletrónicas 
de informação de saúde entre prestadores de cuidados de 
saúde
yy Redução percentual do tempo gasto pelos clínicos na recolha 
do historial clínico e de saúde do consumidor
yy Aumento percentual do número de resumos de alta recebidos 
pelos prestadores de cuidados primários
yy Satisfação dos prestadores de serviços quanto à utilização da 
eSaúde para melhorar a partilha de informação com os seus 
pares

Habilitar os prestadores de serviços 
para acederem a experiências, fontes 
de dados e conhecimentos clínicos, 
para apoio do reforço de competências 
e da prestação de cuidados de saúde no 
âmbito das suas comunidades locais. 

yy Aumento percentual das visitas ao portal nacional de 
conhecimento para prestadores de cuidados 
yy Satisfação dos prestadores de serviços quanto à utilização da 
eSaúde para melhorar o acesso a conhecimento e experiência 
com vista a apoiar a prestação de cuidados
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Parte 
interessada

Efeitos da eSaúde Indicadores

Gestores e 
administradores de 
cuidados de saúde

Habilitar as autoridades da saúde 
nacionais e regionais para monitorizarem 
e reagirem com maior rapidez a surtos e 
outras emergências.

yy Redução percentual do tempo necessário para detetar, intervir e 
conter surtos de doenças ou ameaças semelhantes

yy Redução percentual do tempo e do custo necessários para 
comunicar e analisar surtos de doenças com vista a apoiar os 
processos de tomada de decisão e as decisões de atribuição de 
recursos

yy Perceções dos problemas/desafios que afetam a utilização da 
eSaúde na monitorização e na resposta

Apoiar o ensino, a formação e o 
desenvolvimento dos recursos humanos 
da saúde do país.

yy Aumento percentual do número de trabalhadores da saúde que, ao 
entrarem para os recursos humanos do setor, possuem já formação 
obtida parcialmente através de aprendizagem eletrónica e de outros 
meios de formação eletrónicos semelhantes 

yy Crescimento percentual do número de pessoas que se inscrevem em 
programas de ensino e formação de base eletrónica

A Tabela 4 faculta exemplos de indicadores de resultados da eSaúde para os vários efeitos da 
eSaúde e indicadores associados enumerados na tabela acima.  

Tabela 4. Exemplos de indicadores de resultados da eSaúde (não exaustivos)

Parte 
interessada

Indicadores de efeitos da 
eSaúde

Indicadores de resultados da eSaúde

Consumidores yy Aumento percentual do número de 
consultas relacionadas com cuidados 
primários efetuadas por via da 
telemedicina 
yy Aumento percentual do número de 
consumidores rurais e remotos que 
podem aceder a serviços de cuidados 
primários através da telemedicina
yy Redução média do tempo necessário 
para um consumidor rural ou remoto 
aceder a serviços de cuidados primários 
como resultado da telemedicina
yy Satisfação do consumidor quanto ao 
papel da tecnologia no melhoramento 
do seu acesso a serviços de saúde

yy Percentagem de comunidades rurais e remotas que têm acesso a 
conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins
yy Percentagem de comunidades rurais e remotas que têm acesso a 
infraestruturas informáticas/de acesso 
yy Percentagem de comunidades rurais e remotas que receberam 
formação sobre a disponibilidade e os benefícios do serviço nacional 
de telemedicina
yy Resultados do inquérito à satisfação dos consumidores e dos grupos 
de reflexão

Prestadores de 
cuidados

yy Aumento percentual do número de 
transferências eletrónicas de informação 
de saúde entre prestadores de cuidados 
de saúde
yy Redução percentual do tempo gasto pe-
los clínicos na recolha do historial clínico 
e de saúde do consumidor
yy Aumento percentual do número de resu-
mos de alta recebidos pelos prestadores 
de cuidados primários
yy Satisfação dos prestadores de serviços 
quanto à utilização da eSaúde para 
melhorar a partilha de informação com 
os seus pares
yy Perceções dos prestadores de serviços 
sobre os problemas/desafios com impac-
to sobre a sua utilização da eSaúde para 
apoio do melhoramento da partilha de 
informação

yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde com sistemas de 
software em conformidade com as normas 
yy Percentagem de consumidores e prestadores de cuidados de saúde 
que obtiveram o seu identificador da saúde único 
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde com acesso a 
conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde com acesso a 
infraestruturas informáticas adequadas aos fins
yy Percentagem de consumidores que se registaram para participação no 
sistema nacional de RSE
yy Resultados do inquérito à satisfação dos prestadores de serviços 
yy Resultados dos debates dos grupos de referência de prestadores de 
serviços

yy Aumento percentual das visitas ao 
portal nacional de conhecimento para 
prestadores de cuidados 
yy Percentagem das consultas que são 
apoiadas por aplicações de conheci-
mento e apoio à decisão instaladas em 
dispositivos móveis
yy Satisfação dos prestadores de serviços 
quanto à utilização da eSaúde para 
melhorar o acesso a conhecimento e ex-
periência com vista a apoiar a prestação 
de cuidados

yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde rurais e remotos com 
acesso a conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde rurais e remotos 
que descarregaram e instalaram aplicações de conhecimento e apoio à 
decisão 
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde rurais e remotos que 
receberam formação sobre a disponibilidade e os benefícios do portal 
nacional de conhecimento para prestadores de cuidados 
yy Resultados do inquérito à satisfação dos prestadores de serviços 
yy Resultados dos debates dos grupos de referência de prestadores de 
serviços



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 3: Monitorização e avaliação 

Capítulo 3. Definição de indicadores para a eSaúde » página 16

Parte 
interessada

Indicadores de efeitos da 
eSaúde

Indicadores de resultados da eSaúde

Gestores e 
administradores 
de cuidados de 
saúde

yy Redução percentual do tempo 
necessário para detetar, intervir e 
conter surtos de doenças ou ameaças 
semelhantes
yy Redução percentual do tempo e do 
custo necessários para comunicar e 
analisar surtos de doenças com vista 
a apoiar os processos de tomada de 
decisão e as decisões de atribuição de 
recursos
yy Perceções sobre os problemas/
desafios com impacto na sua 
utilização da eSaúde para monitorizar, 
acompanhar e reagir a surtos de 
doenças e outras emergências

yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde com acesso a 
conetividade de dados/telecomunicações adequada aos fins
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde com acesso a 
infraestruturas informáticas adequadas aos fins
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde rurais e 
remotos com acesso a cobertura/dispositivos móveis
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde que se 
registaram para facultar informação através do portal nacional de 
controlo e relato sobre doenças
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde que 
descarregaram e instalaram aplicações para registo de dados 
sobre doenças em dispositivos móveis e que se registaram para 
fornecer dados através dessas aplicações
yy Percentagem de prestadores de cuidados de saúde que 
receberam formação sobre a disponibilidade e os benefícios da 
utilização do portal nacional de controlo e relato sobre doenças e 
das aplicações para dispositivos móveis
yy Resultados dos debates dos grupos de referência realizados com 
membros das organizações de gestores e administradores de 
cuidados de saúde relevantes

yy Aumento percentual do número 
de trabalhadores da saúde que, ao 
entrarem para os recursos humanos 
do setor, possuem já formação obtida 
através de aprendizagem eletrónica 
e de outros meios de formação 
eletrónicos semelhantes

yy Percentagem da população de recursos humanos potenciais com 
acesso a conetividade de dados/telecomunicações adequada 
aos fins
yy Percentagem da população de recursos humanos potenciais com 
acesso a infraestruturas informáticas adequadas aos fins
yy Crescimento percentual do número de pessoas inscritas em 
programas de ensino e formação de base eletrónica
yy Percentagem de recursos humanos potenciais que receberam 
formação sobre a disponibilidade e os benefícios da 
aprendizagem eletrónica na área médica/da saúde

Os indicadores quantitativos minimizam o nível de ambiguidade a respeito dos resultados 
atingidos. Alguns efeitos requerem a utilização de indicadores qualitativos, que são normalmente 
extraídos de sondagens, inquéritos, opiniões e outros mecanismos de avaliação, e podem também 
possibilitar perspetivas mais aprofundadas sobre a(s) causa(s) potencial(is) de divergências em 
relação aos resultados previstos. A escolha dos indicadores será explorada em maior grau na 
secção seguinte.

Abordagem
Esta atividade requer uma análise interna para definir um conjunto de candidatos a indicadores 
de resultados e efeitos da eSaúde, que poderão depois ser confirmados com as partes interessadas. 
Também requer que seja explorado cada efeito ou resultado, no sentido de determinar o que deve 
ser monitorizado ou medido para monitorizar o progresso em relação a esse efeito ou 
resultado. 

As consultas a partes interessadas devem centrar-se na confirmação do conjunto inicial de 
candidatos a indicadores e na identificação de quaisquer outros que devam ser considerados. 
Tal pode incluir a confirmação de que os indicadores cumprem os critérios quanto a serem 
observáveis, fiáveis e controláveis (Tabela 5). Os peritos na matéria em questão e as partes 
interessadas podem ser consultados quanto à melhor forma de medir um efeito ou resultado da 
eSaúde em particular. 
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Tabela 5. Critérios sugeridos para seleção dos indicadores

Critério Significado

Ligado aos objetivos Os indicadores devem facultar informação que apoie e esteja ligada à monitorização e à avaliação dos 
efeitos e resultados da eSaúde 

Quantificável Os indicadores devem ser concretos (e não concetuais), mensuráveis e facilmente expressos em 
unidades de medida relevantes

Observável Existem (ou virão a existir) dados de medições que permitirão a subsequente elaboração de um 
indicador

Fiável Os dados utilizados para os indicadores não devem ser obtidos arbitrariamente e, tanto quanto 
possível, devem refletir informações exatas e verificáveis

Controlável Os indicadores devem medir as consequências da implementação do plano de ação de eSaúde e 
devem ser selecionados para controlar o impacto potencial das atividades que não cabem no âmbito 
do plano

Contínuo e comparável Os indicadores devem facultar informação que seja relevante e comparável entre períodos, em lugar 
de serem indicadores de progresso para uma só vez 

Existe pouco benefício na definição de um conjunto de indicadores num contexto em que os 
dados não existam ou não possam ser periodicamente recolhidos, analisados e comunicados. Esta 
etapa deve ter em consideração a realidade do ambiente existente no país, em particular quanto 
aos desafios ou obstáculos que sejam levantados à recolha dos dados necessários. O resultado 
desta situação pode ser a necessidade de admitir a utilização de uma combinação de indicadores 
quantitativos e qualitativos. 

Na prática, um país utilizará uma mistura de medidas quantitativas e qualitativas ao longo da 
implementação do plano. Ambos os tipos de medidas podem ser úteis para compreender se os 
efeitos e resultados desejados estão a ser concretizados, bem como para facultar perspetivas sobre 
as consequências obtidas. Os países têm de assegurar a existência de competências e experiência 
apropriadas para ambos os tipos de investigação.
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CAPÍTULO 4
Definição de valores de referência e 
valores-alvo para os indicadores

Esta fase centra-se na definição dos valores de referência e valores-alvo para cada um dos 
indicadores definidos.

Medidas AdministraçãoIndicadores

De�nir medidas de valores
de referência e valores-alvo
para os indicadores

De�nir indicadores para a
eSaúde

De�nir a administração e
os processos de apoio

Objetivo
Esta fase define valores de referência e valores-alvo para cada indicador, juntamente com a 
calendarização para a comparação dos indicadores com as metas definidas.

Os valores de referência proporcionam uma noção do ponto de partida de um país e auxiliam 
na definição de metas realistas e alcançáveis, o que permite a avaliação do progresso na 
implementação do plano (ou seja, estamos a alcançar o que nos propusemos alcançar?). 

A comparação dos indicadores com as metas deve ocorrer periodicamente, para assegurar que o 
programa está a proporcionar resultados tangíveis às partes interessadas em tempo útil e que os 
potenciais problemas são identificados e abordados tão cedo quanto possível. 

Atividades
 f Determinar calendários nacionais de monitorização e avaliação.

 f Identificar valores de referência para cada indicador.

 f Definir valores-alvo para os indicadores de resultados.

 f Definir valores-alvo para os indicadores de efeitos.

Resultados
 f Calendário de monitorização e avaliação dos indicadores.

 f Valores de referência e valores-alvo acordados para os indicadores de resultados e efeitos da 
eSaúde.
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4.1 Determinação do calendário nacional de 
monitorização e avaliação 

Objetivo
Esta etapa define o calendário para a monitorização e a avaliação nacionais definidas na
Secção 3.3. A monitorização e a avaliação regulares permitem que um governo:

 f determine se o plano de ação está a proporcionar os resultados esperados;

 f identifique os problemas e desafios que afetam a obtenção dos resultados e para os quais 
podem ser aplicadas medidas corretivas;

 f comunique periodicamente os resultados às partes interessadas, que ajudarão a impelir e 
apoiar a eSaúde.

Resultados recomendados
Esta etapa estabelece os intervalos para a monitorização e a avaliação nacionais. De preferência, 
deve ser definido um só calendário consistente para todos os indicadores, mas tal pode nem 
sempre ser possível devido à natureza ou aos requisitos de um indicador em particular.

Abordagem
O calendário de monitorização e avaliação deve ser harmonizado com os períodos da 
implementação definidos no plano de ação (Figura 7).

Figura 7. Alinhamento do calendário nacional de monitorização e avaliação com os períodos da 
implementação 

Calendários nacionais de monitorização e avaliação

Linha de ação da
eSaúde 1

Linha de ação da
eSaúde 2 

Linha de ação da
eSaúde 3

Linha de ação da
eSaúde 4 

Plano de ação de 
eSaúde 
   

Fase de implementação 1

Período

Fase de implementação 2

Período

Fase de implementação 3

Período

Por exemplo, um país pode definir um conjunto de metas de implementação em harmonia com 
os três horizontes de implementação da estratégia, que, por sua vez, levam à definição de metas de 
implementação quantitativas e qualitativas para períodos de 3, 6 e 10 anos.

Embora os períodos da implementação proporcionem um bom ponto de partida, outros fatores 
poderão obrigar à utilização de uma calendarização diferente.

 f Os requisitos específicos das partes interessadas, como os relacionados com os requisitos de 
relato, podem ter de ser cumpridos como parte da prestação de financiamento.

 f Os ciclos políticos e de financiamento, como os mandatos eleitorais do governo e os ciclos 
nacionais de financiamento, podem influenciar as datas em que os relatórios sobre os 
resultados do investimento na eSaúde se tornam necessários.
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 f O nível e a calendarização da atividade de implementação da eSaúde determinam, por sua 
vez, as datas em que os indicadores devem ser medidos. As calendarizações da monitorização 
e da avaliação servem de pouco se não se esperar que algo seja concretizado durante as 
mesmas. Inversamente, os períodos de atividade de eSaúde muito elevada podem necessitar 
de uma monitorização mais próxima de indicadores específicos.

4.2 Identificação de valores de referência para cada 
indicador

Objetivo
Esta etapa define o valor de referência para todos os indicadores de resultados e efeitos da eSaúde. 
A avaliação do progresso da adoção da eSaúde e das consequências decorrentes da mesma requer 
a identificação do ponto de partida (situação atual) para cada indicador que será monitorizado.

Resultados recomendados
Esta etapa deve identificar valores de referência para todos os indicadores de resultados e efeitos 
da eSaúde, os quais representam os valores desses indicadores no início do plano de ação. 

Abordagem
Esta etapa obrigará a investigação e análise a determinar em valores de referência para cada 
indicador. Como primeiro passo, sugere-se que os países determinem se a sua posição inicial 
geral justifica maiores esforços na identificação de um valor de referência para um indicador em 
particular. 

Por exemplo, consideremos um governo que definiu um indicador de efeitos de eSaúde para medir 
o “aumento percentual do número de consultas relacionadas com cuidados primários efetuadas 
por via da telemedicina”. Se os seus serviços de telemedicina forem escassos ou nulos, o país pode 
optar por definir o valor de referência para esse indicador como sendo zero. Contudo, um país 
que já tenha feito um investimento substancial na telessaúde, terá de investigar e identificar um 
valor de referência apropriado para possibilitar que os resultados de um maior investimento sejam 
quantificados e demonstrados. 

Uma vez confirmada a necessidade de um valor de referência para um indicador, o país terá de 
analisar dados históricos que permitam o seu cálculo. Se não houver dados históricos disponíveis, 
o país poderá ter de admitir a possibilidade de utilizar uma fonte de dados aproximada para 
inferir um valor de referência para o indicador.

Abaixo são apresentados exemplos de fontes potenciais de dados históricos.

 f Ministérios e autoridades da saúde

 f Grupos do setor e de representantes

 f Grupos de defesa

 f Investigação, estudos e publicações oficiais

 f Organizações não governamentais (ONGs).

Na prática, muitos países poderão não ter em uso recursos humanos, processos ou infraestruturas 
para apoio da recolha de dados. Podem precisar de reforçar essa capacidade ao longo do tempo e 
de a incorporar no plano de ação.
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4.3 Definição de valores-alvo para os indicadores de 
resultados da eSaúde

Objetivo
Esta etapa define valores-alvo para todos os indicadores de resultados da eSaúde. Tal permite a 
monitorização da adoção da eSaúde. Os valores-alvo devem ser definidos para os indicadores de 
resultados antes de o serem para os indicadores de efeitos, porque os segundos dependem dos 
primeiros. 

Os valores-alvo devem ser realistas e alcançáveis para permanecerem relevantes e motivadores.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um conjunto de valores-alvo alcançáveis para cada indicador de resultados 
da eSaúde num dado período (Tabela 6).

Tabela 6. Exemplo ilustrativo de valores-alvo para os indicadores de resultados da eSaúde

Parte 
interessada

Indicadores de resultados da eSaúde Valor de 
referência 
(%)

Valores-alvo (%)

3 anos 6 anos 10 anos

Consumidor yy Percentagem de comunidades rurais e remotas com 
acesso a conetividade de dados/telecomunicações 
adequada aos fins.

35 60 80 95

yy Percentagem de comunidades rurais e remotas com 
acesso a infraestruturas informáticas/de acesso.

5 30 50 70

yy Percentagem de comunidades rurais e remotas que 
receberam formação sobre a disponibilidade e os 
benefícios do serviço nacional de telemedicina.

0 30 50 70

Abordagem
Esta etapa deve ser iniciada no contexto da análise interna, embora possa ser alargada para 
envolver o contributo de peritos na matéria em questão e de outros peritos da área da saúde 
(Figura 8).

Figura 8. Abordagem sugerida à definição de valores-alvo para os indicadores de resultados da eSaúde
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Análise interna
A análise interna deve centrar-se no esboço de um conjunto inicial de valores-alvo para cada 
indicador de resultados. A definição de valores-alvo é um exercício de estimativa que toma em 
consideração as várias questões abaixo.

 f Valores de referência e calendário: qual é o ponto de partida para este indicador e o que pode 
realisticamente ser conseguido dentro do calendário da monitorização?

 f Atividades de eSaúde: que outras atividades (do plano de ação) estão a decorrer no mesmo 
período e de que forma tal influenciará o que pode ser alcançado?
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 f Investigação externa: o que alcançaram os outros programas nacionais relevantes e que 
calendários estiveram associados a esses resultados? 

 f Valores-alvo para outros indicadores de resultados da eSaúde: Que relações existem entre 
os indicadores de resultados da eSaúde e como são os valores-alvo para este indicador 
influenciados pelos valores-alvo que foram definidos para outros indicadores?

Esta etapa deve também tomar como contributo as metas de implementação que foram definidas 
durante o desenvolvimento do plano de ação. Essas metas descrevem, a nível geral, os objetivos 
para cada período da implementação do plano e podem proporcionar orientação quanto às metas 
específicas para os indicadores de resultados da eSaúde. 

Esta atividade interna deve estabelecer um conjunto de metas propostas para os indicadores de 
resultados da eSaúde, apoiadas em argumentação quanto aos motivos pelos quais essas medidas 
representam metas de adoção alcançáveis.

Contributos de peritos na matéria em questão e partes interessadas 
multissetoriais
Os peritos na matéria em questão e as partes interessadas podem facultar perspetivas sobre a 
exequibilidade dos valores-alvo propostos para os indicadores de resultados pelo conhecimento de:

 f iniciativas ou programas de mudança semelhantes e os resultados que estes conseguiram 
proporcionar;

 f os riscos, desafios e obstáculos específicos à adoção da eSaúde;
 f outros programas, iniciativas ou eventos, nacionais ou internacionais, que podem influenciar a 
adoção da eSaúde no país.

Os indicadores propostos devem ser analisados em consultas com peritos na matéria em questão 
e partes interessadas multissetoriais relevantes para aperfeiçoar as metas e assegurar a solidez da 
argumentação.

4.4 Definição de valores-alvo para os indicadores de 
efeitos da eSaúde

Objetivo
Esta etapa define metas para todos os indicadores de efeitos da eSaúde na calendarização 
previamente definida. Essas metas possibilitam a avaliação dos resultados para as partes 
interessadas. 

As metas definidas para os indicadores de efeitos da eSaúde devem refletir fielmente os resultados 
que podem ser concretizados em função dos objetivos em matéria de taxas de adoção da eSaúde. 
As metas devem ser ambiciosas mas realistas.

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar um conjunto de metas para cada indicador de resultados da eSaúde na 
calendarização previamente definida (Tabela 7). 

Tabela 7. Exemplo de valores-alvo para os indicadores de efeitos da eSaúde

Parte 
interessada

Indicadores de efeitos da eSaúde Valor de 
referência 
(%)

Valores-alvo (%)

3 anos 6 anos 10 anos

Consumidores yy Aumento percentual do número de consultas 
relacionadas com cuidados primários efetuadas 
por via da telemedicina.

0 20 40 50

yy Aumento percentual do número de 
consumidores rurais e remotos que podem 
aceder a serviços de cuidados primários através 
da telemedicina.

0 30 50 70
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Abordagem
O processo para identificação de metas para os indicadores de efeitos é similar ao utilizado para 
identificar os valores-alvo dos indicadores de resultados da eSaúde. 

Análise interna
A análise interna deve centrar-se no esboço de um conjunto inicial de metas para cada indicador 
de resultados da eSaúde tendo em consideração as perguntas abaixo.

 f Indicadores de resultados da eSaúde relacionados: Que consequências podem ser 
concretizadas tendo em conta as metas que foram definidas para os indicadores de resultados 
relacionados?

 f Valores de referência dos indicadores de efeitos da eSaúde: Qual é o ponto de partida do país 
em termos das consequências tangíveis que devem ser medidas? Existem consequências já 
apresentadas que devam ser tidas em conta?

 f Calendarização da monitorização e da avaliação: Que consequências podem realisticamente 
ser concretizadas dentro do calendário de monitorização e avaliação?

Esta atividade interna deve estabelecer um conjunto de valores-alvo propostos para os indicadores 
de efeitos da eSaúde, o qual refletirá as consequências tangíveis que podem ser esperadas, tendo 
em conta as taxas de adoção da eSaúde previstas.

Contributos de peritos na matéria em questão e partes interessadas 
multissetoriais
Os peritos na matéria em questão e as partes interessadas podem facultar perspetivas sobre o 
potencial de concretização de consequências tangíveis para as partes interessadas, tendo em conta 
os níveis de adoção da eSaúde previstos e visados pelos indicadores de resultados da eSaúde. 

Deve ser prestada atenção às questões abaixo.

 f Dado o nível de adoção de um serviço ou solução de eSaúde, o que preveem que isso venha a 
significar em termos de prestação de serviços de saúde à população?

 f Dada a mudança na capacidade de prestação de serviços de saúde, o que significa isso em 
termos de efeitos para os pacientes?

 f A meta proposta é realista, tendo em conta o nível de adoção previsto?

A lista de indicadores propostos e a respetiva argumentação devem ser analisadas com peritos da 
matéria em questão e partes interessadas relevantes.
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CAPÍTULO 5
Definição da administração e dos 
processos de apoio

Esta fase centra-se na definição da administração e dos processos nacionais para monitorização e 
avaliação das consequências da implementação do plano de ação de eSaúde. 

 Medidas AdministraçãoIndicadores

De�nir medidas de valores
de referência e valores-alvo
para os indicadores

De�nir indicadores para
a eSaúde

De�nir a administração e
os processos de apoio

Objetivo
Esta fase define a administração e os processos através dos quais os intervenientes e os níveis são 
reunidos para a monitorização e a avaliação da eSaúde.

Atividades
 f Definir um modelo de administração para a monitorização e a avaliação nacionais.

 f Definir um processo para o mesmo fim.

Resultados
 f Modelo de administração para a monitorização e a avaliação nacionais.

 f Processo de alto nível para a sua concretização.



Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde • Parte 3: Monitorização e avaliação 

Capítulo 5. Definição da administração e dos processos de apoio » página 25

5.1 Definição de um modelo de administração para a 
monitorização e a avaliação nacionais

Objetivo
Esta etapa define um modelo de administração para a monitorização e a avaliação nacionais 
da adoção da eSaúde e das consequências tangíveis decorrentes da mesma. Este modelo deve 
descrever as funções e a estrutura da administração no contexto da qual serão realizadas a 
monitorização e a avaliação nacionais. 

A monitorização e a avaliação são normalmente um esforço desempenhado por várias partes. 
Um modelo de administração proporciona a estrutura através da qual esses esforços coletivos são 
harmonizados.

O modelo de administração é distinto da função mais geral de gestão do programa, que 
proporciona a administração e a supervisão globais da execução do plano de eSaúde. A 
monitorização e a avaliação da adoção da eSaúde e das consequências associadas constituem um 
papel especializado que é habitualmente distinto da gestão geral do programa, mas que também a 
complementa. Tal assegura também uma perspetiva independente do progresso do programa.

Um modelo de administração consiste num leque de funções e nos mecanismos necessários para 
as implementar (Tabela 8).

Tabela 8. Exemplos de funções para a administração da monitorização e da avaliação nacionais

Função Finalidade Parte responsável

Monitorização da 
supervisão e da 
direção

Facultar supervisão ao nível executivo no que respeita à 
monitorização e ao relato nacionais (ou seja, contributos, 
ampliação, análise e aprovação de relatórios).

Departamento da Saúde — comissão 
executiva departamental

Gestão do projeto Proporcionar gestão global das funções nacionais 
de monitorização e relato (ou seja, planeamento e 
calendarização, monitorização do progresso, aspetos 
financeiros, gestão do risco).

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Desenvolvimento 
de indicadores 
nacionais

Desenvolver indicadores nacionais de resultados e efeitos da 
eSaúde para possibilitar a monitorização da implementação 
do plano de ação de eSaúde e, através desse processo, da 
visão nacional de eSaúde.

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Definição de medidas 
nacionais

Definir valores de referência e valores-alvo nacionais para 
os indicadores de resultados e efeitos da eSaúde, para 
comparação do progresso nacional.

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Desenvolvimento 
das capacidades 
nacionais

Desenvolver processos de monitorização e quadros, 
modelos e ferramentas de apoio nacionais, bem como a 
comunicação e a formação de outros a respeito desses 
processos e calendários.

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Monitorização 
e avaliação de 
atividades

Definir indicadores e metas específicos das atividades 
alinhados com os indicadores e metas nacionais, bem como 
a monitorização e o relato subsequentes dos mesmos.

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Monitorização e 
avaliação do setor da 
saúde

Definir indicadores e metas específicos do setor da saúde (se 
necessário) alinhados com os indicadores e metas nacionais, 
bem como a monitorização e o relato subsequentes dos 
mesmos. 

Departamento da Saúde — unidade de 
negócios de gestão do desempenho

Prestadores de cuidados públicos e 
privados

Monitorização e 
avaliação de outros 
setores que não o da 
saúde

Definir indicadores e metas gerais para outros setores que 
não o da saúde (se necessário) alinhados com os indicadores 
e metas nacionais, bem como a monitorização e o relato dos 
mesmos.

Departamento da Saúde — gabinete de 
gestão de programas de eSaúde

Infraestruturas e prestadores de 
serviços de setores que não o da saúde
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Função Finalidade Parte responsável

Análise e avaliação 
nacionais 

Coligir e analisar os relatórios de atividade, do setor da saúde 
e de outros setores para comparação com os indicadores e 
metas nacionais, e identificar as situações em que possam ser 
necessárias medidas corretivas.

Autoridade ou comissão de 
coordenação transetorial

Apoio de peritos Facultar apoio de peritos na monitorização, na análise e 
na avaliação da adoção da eSaúde e das consequências 
tangíveis dessa adoção. 

Departamento da Saúde — 
peritos na matéria em questão

Organizações de terceiros

ONG

Agências internacionais (OMS, UIT, etc.)

Investigação Facultar capacidades de investigação e análise mais vastas 
para apoiar a monitorização e o relato da eSaúde, através, 
potencialmente, da obtenção de dados e perspetivas de 
outros programas nacionais e internacionais de eSaúde.

Departamento da Saúde — unidades de 
investigação e políticas

Organizações de investigação externas

Agências internacionais (OMS, UIT, etc.)

Resultados recomendados
A etapa deve gerar uma definição do modelo de administração necessário para monitorizar e 
avaliar a eSaúde. Deve identificar e descrever:

 f os mecanismos de administração necessários
 f a estrutura e as relações entre os mesmos.

Um mecanismo de administração é uma comissão, um conselho, uma equipa ou um grupo 
especial que tenha o mandato ou a responsabilidade de executar uma ou mais das funções 
descritas. A composição de um mecanismo de administração deve ser a melhor disponível para 
desempenhar esse mandato ou responsabilidade (Figura 9).

Figura 9. Exemplo de modelo de administração para a monitorização e a avaliação nacionais  

  Comissão diretiva do programa
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No exemplo acima, a responsabilidade pela monitorização e pela avaliação ao nível nacional 
pertence à função nacional de monitorização e avaliação. Tal complementa a gestão de programa e 
proporciona à comissão diretiva do programa uma visão independente da adoção da eSaúde e dos 
resultados associados. Esta função pode ser implementada como um novo grupo organizacional ou 
pode enquadrar-se numa entidade governamental ou agência de eSaúde existente. Alternativamente, 
pode ser adjudicada a uma empresa de serviços profissionais. 
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Os projetos individuais de eSaúde, incluindo os projetos externos dos quais o plano de ação está 
dependente, são responsáveis pela monitorização do seu próprio progresso no contexto do quadro 
nacional global. Os projetos externos incluem os que são realizados fora do âmbito do plano de 
ação nacional (Tabela 9).

O quadro possibilita a incorporação do desempenho ao nível dos projetos nos indicadores de 
resultados e efeitos definidos.

Tabela 9. Papel dos mecanismos de administração enquanto relacionados com a monitorização e a 
avaliação nacionais

Mecanismo Responsabilidades

Liderança do setor da 
saúde

yy Age como defensor declarado e visível do programa de trabalho nacional da eSaúde
yy É responsável pela implementação da adoção nacional de eSaúde e pelos resultados associados

Comissão diretiva do 
programa nacional de 
eSaúde

yy Supervisiona e dirige a monitorização e a avaliação, o que inclui:

 -Facultar orientação e contributos para a definição de indicadores nacionais, medidas e 
calendários de monitorização e avaliação

 -Analisar e aprovar indicadores nacionais, medidas e calendários de monitorização e avaliação

 -Auxiliar na resolução de riscos, problemas e conflitos relacionados com a monitorização e a 
avaliação

 -Analisar e aprovar recomendações sobre medidas corretivas ao programa para resolver 
divergências entre a situação real e as metas definidas

 -Assegurar que as metas estão a ser atingidas e que são aplicadas medidas corretivas ao 
programa de trabalho da eSaúde para resolver divergências.

Gestão do programa yy Assegura que os processos e ferramentas de monitorização e avaliação estejam alinhados e 
integrados com os processos e ferramentas da gestão de programas em geral
yy Trabalha com a função nacional de monitorização e avaliação no sentido de identificar opções 
para tomar medidas corretivas com vista à resolução de divergências entre as medidas reais dos 
indicadores e as metas definidas
yy Toma medidas corretivas aprovadas pela comissão diretiva do programa

Função nacional 
de monitorização e 
avaliação

yy Gestão do projeto (ou seja, gestão diária de atividades, progresso, aspetos financeiros, riscos e 
problemas)
yy Desenvolvimento dos indicadores nacionais de resultados e efeitos da eSaúde
yy Desenvolvimento de valores de referência e valores-alvo
yy Coordenação com os peritos na matéria em questão e as partes interessadas para obtenção de 
contributos para a definição de indicadores e valores de referência/valores-alvo para os indicadores
yy Confirma os indicadores, bem como os valores de referência e valores-alvo associados, com os 
decisores
yy Desenvolve e comunica os processos, calendários, modelos, etc., para o funcionamento do processo 
nacional de monitorização e avaliação
yy Colige e analisa os relatórios de atividade, do setor da saúde e de outros setores para comparação 
com os indicadores e metas nacionais e identifica os casos em que podem ser necessárias medidas 
corretivas
yy Desenvolve recomendações a respeito das medidas corretivas e aconselha a comissão diretiva do 
programa (Nota: A função nacional de monitorização e avaliação não tem a responsabilidade de 
corrigir as medidas do programa)
yy Faculta apoio especializado na monitorização, na análise e na avaliação da adoção da eSaúde e dos 
resultados associados
yy Proporciona capacidades analíticas mais vastas para apoio da monitorização e da avaliação, incluindo 
o fornecimento de dados e informações de outros programas nacionais.

Peritos na matéria em 
questão 

yy Facultam contributos para a definição de valores-alvo propostos para os indicadores e perspetivas 
sobre a exequibilidade dos mesmos
yy Facultam contributos para medidas corretivas que podem ser apropriadas para a resolução de 
divergências.

Partes interessadas 
multissetoriais

yy Facultam contributos para a definição de valores-alvo propostos para os indicadores e perspetivas 
sobre a exequibilidade dos mesmos
yy Facultam contributos para medidas corretivas que podem ser apropriadas para a resolução de 
divergências.
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Mecanismo Responsabilidades

Equipa de projeto de 
eSaúde

yy Define indicadores e metas de resultados e efeitos da eSaúde alinhados com os indicadores e metas 
nacionais
yy Efetua a monitorização e a avaliação dos indicadores ao nível das atividades
yy Comunica dados sobre os indicadores ao nível das atividades à função nacional de monitorização e 
avaliação em conformidade com os processos, calendários, ferramentas e modelos definidos.

Projetos de eSaúde 
externos dos quais 
o plano de ação está 
dependente

yy Definem indicadores e metas de resultados e efeitos da eSaúde alinhados com os indicadores e 
metas nacionais
yy Efetuam a monitorização e a avaliação dos indicadores ao nível das atividades
yy Comunicam dados sobre os indicadores ao nível das atividades à função nacional de monitorização e 
avaliação em conformidade com os processos, calendários, ferramentas e modelos definidos.

Equipa(s) de 
monitorização do 
setor da saúde em 
geral

yy Idênticas às dos Projetos de eSaúde externos, exceto que o seu foco incide sobre os resultados e 
efeitos da eSaúde no âmbito de uma parte ou um segmento específicos do setor da saúde do país. 

Equipa(s) de 
monitorização de 
outros setores em 
geral

yy Idênticas às dos Projetos de eSaúde externos, exceto que o seu foco incide sobre os resultados e 
efeitos da adoção da eSaúde noutros setores (por exemplo, o setor das TIC) e o desenvolvimento 
social e económico geral associado à eSaúde.

Abordagem
Uma abordagem sugerida para definir um modelo de administração para a monitorização e a 
avaliação nacionais envolve diversas etapas.

 f Confirmação das funções necessárias. 

 f Identificação dos mecanismos de administração existentes que podem ser utilizados, com 
base em:

• mandato: o âmbito das responsabilidades oficialmente atribuídas a esse mecanismo de 
administração;

• perceção externa: a perceção desse mecanismo de administração no contexto do setor da 
saúde em geral, que possibilita que o mecanismo desempenhe o seu papel;

• envolvimento e influência: a capacidade desse mecanismo para consultar, influenciar e se 
envolver com as partes interessadas;

• capacidades internas: a capacidade desse mecanismo para cumprir as suas 
responsabilidades.

 f Definição de um modelo de administração pragmático que aplicará as funções de 
administração necessárias, tendo em conta os mecanismos de administração existentes que 
podem ser utilizados e os mecanismos novos que devem ser desenvolvidos para preencher as 
lacunas. O papel e as responsabilidades de cada mecanismo de administração, bem como a 
natureza das relações e interações entre os mesmos, também devem ser claramente definidos.
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5.2 Definição de um processo para a monitorização e a 
avaliação nacionais

Objetivo
Esta etapa define o processo nacional de monitorização e avaliação. Ela será um processo 
contínuo, funcionando como pano de fundo do programa de implementação, com a monitorização 
e a avaliação efetuadas de acordo com a calendarização definida para cada um dos indicadores. 

Esta etapa não tem como foco a definição dos processos pormenorizados que ocorrerão ao nível 
das atividades da eSaúde, como as que integram iniciativas e projetos específicos do plano de ação. 
Os processos específicos de monitorização e avaliação para as atividades da eSaúde deverão ser 
harmonizados com a abordagem nacional (Tabela 10).

Resultados recomendados
Esta etapa deve gerar uma descrição do processo nacional para a monitorização e a avaliação da 
eSaúde durante a implementação do plano de ação, incluindo a administração necessária para 
assegurar que o procedimento será concretizado (Figura 10). 

Figura 10. Exemplo de um processo nacional de monitorização e avaliação  

Contributos
Indicadores de resultados e efeitos da eSaúde
Calendários de monitorização e avaliação
Medidas de valores de referência e valores-alvo para os indicadores
Modelo de administração (mecanismos, papéis, responsabilidades)
   

Planeamento
e

iniciação

Análise e relato
sobre o progresso

Execução e
medição

Planeamento
de medidas
corretivas

Aperfeiçoa-
mento

Preparação para a monitorização
e a avaliação

Implementar as atividades
de eSaúde e medir os seus
impactos e resultados

Analisar e comunicar valores
comparativos entre a adoção e os resultados
reais da eSaúde e os seus valores-alvo

Concertar medidas corretivas para solucionar
as divergências entre os efeitos visados e reais

Analisar e acordar os
indicadores, metas e
calendários aperfeiçoados

Abordagem
A definição de um processo de monitorização e avaliação pragmático é um empreendimento 
complexo, particularmente para os programas de eSaúde de grande escala em que são muitas as 
partes envolvidas.
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Tabela 10. Exemplos de atividades de monitorização e avaliação nacionais e ao nível das atividades 

Processo Nível nacional (não exaustivo) Nível das atividades (não exaustivo)

Planeamento e 
iniciação

yy Defi nir e comunicar a programação e os marcos 
de referência da avaliação nacional
yy Desenvolver e comunicar os quadros, ferramentas 
e modelos nacionais de monitorização e avaliação
yy Facultar aconselhamento e apoio às equipas ao 
nível das atividades na defi nição de indicadores e 
metas apropriados que suportem os indicadores e 
metas ao nível nacional

yy Estabelecer os papéis e responsabilidades locais 
de monitorização e avaliação
yy Defi nir o calendário e os marcos de referência 
pormenorizados da monitorização e da avaliação 
em harmonia com a calendarização nacional
yy Desenvolver e implementar procedimentos, 
ferramentas e modelos pormenorizados de 
monitorização e avaliação em harmonia com as 
necessidades nacionais
yy Defi nir indicadores pormenorizados que suportem 
a medição de indicadores nacionais
yy Defi nir valores-alvo que suportem as metas 
nacionais
yy Defi nir abordagens à medição de indicadores

Execução e 
mensuração

yy Facultar aconselhamento e experiência às equipas 
ao nível das atividades no desenvolvimento 
de medidas dos indicadores para avaliar o 
desempenho presente

yy Recolher dados de medições durante a realização 
das atividades
yy Desenvolver e acompanhar as medidas dos 
indicadores correntes
yy Identifi car e resolver problemas no 
desenvolvimento das medidas de indicadores 
correntes

Análise e relato 
do progresso

yy Coligir dados de relatórios ao nível das atividades 
para comparação entre os indicadores de 
desempenho reais e as metas defi nidas
yy Estabelecer coordenação com as equipas ao nível 
das atividades para explorar o desempenho e 
compreender as causas das divergências
yy Desenvolver relatórios que descrevem a 
comparação entre o desempenho real e as metas 
defi nidas para os indicadores ao nível nacional
yy Identifi car as causas das divergências entre o 
desempenho real e as metas defi nidas ao nível 
nacional

yy Desenvolver relatórios que comparam o 
desempenho real com as metas defi nidas para os 
indicadores ao nível das atividades
yy Identifi car as causas das divergências entre o 
desempenho real e as metas defi nidas ao nível das 
atividades

Planeamento 
de medidas 
corretivas 

yy Estabelecer coordenação com as equipas ao 
nível das atividades para compreender as 
medidas corretivas que podem ser tomadas 
para a resolução de divergências aos níveis das 
atividades e do programa 
yy Identifi car e avaliar medidas corretivas ao nível do 
programa para a resolução de divergências entre 
o desempenho real e as metas defi nidas ao nível 
nacional
yy Avaliar o impacto, os custos e os riscos da 
implementação de medidas corretivas ao nível do 
programa
yy Analisar e obter a aprovação de medidas 
corretivas ao nível do programa junto da 
comissão diretiva do mesmo
yy Gerir as alterações no âmbito do programa 
nacional (se necessário) para implementar 
medidas corretivas

yy Identifi car as medidas locais que podem ser 
tomadas para resolver as divergências entre o 
desempenho real e as metas defi nidas para os 
indicadores ao nível das atividades
yy Identifi car as medidas ao nível do programa que 
podem ser tomadas para resolver as divergências 
entre o desempenho real e as metas defi nidas para 
os indicadores ao nível das atividades
yy Avaliar o impacto, os custos e os riscos da 
implementação de medidas locais e ao nível do 
programa para a atividade em questão
yy Gerir as alterações no âmbito (se necessário) para 
implementar medidas corretivas

Aperfeiçoamento yy Identifi car valores-alvo nacionais dos indicadores 
que possam ser irrealistas ou inatingíveis dentro 
do prazo previsto 
yy Estabelecer coordenação com as equipas ao nível 
das atividades para compreender as alterações 
das metas ao mesmo nível 
yy Compreender as implicações para os valores-alvo 
nacionais dos indicadores 
yy Desenvolver valores-alvo nacionais revistos dos 
indicadores
yy Rever e obter a aprovação dos valores-alvo 
nacionais revistos junto da comissão diretiva do 
programa

yy Identifi car valores-alvo de atividades dos 
indicadores que possam ser irrealistas ou 
inatingíveis dentro do prazo previsto
yy Aperfeiçoar os valores-alvo dos indicadores para 
que sejam realisticamente atingíveis
yy Acordar valores-alvo alterados para os indicadores 
com vista aos períodos de monitorização futuros
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CAPÍTULO 6
Conclusão

Este Pacote de Ferramentas foi desenvolvido como um guia para auxiliar os países no 
desenvolvimento de uma visão nacional de eSaúde, um plano de ação para alcançar essa visão e 
um quadro através do qual os resultados possam ser monitorizados e avaliados. Como todos os 
planos e estratégias, os resultados deste Pacote de Ferramentas não são estáticos e representam o 
entendimento, num dado momento, do que um país necessita de alcançar no sentido de abordar 
os seus objetivos e desafios. Por exemplo, os vários planos, estratégias e visões de eSaúde que são 
referenciados no Anexo C representam uma perspetiva, num dado momento, para cada um dos 
países que os desenvolveram.

As mudanças no contexto estratégico de um país necessitarão de uma abordagem dinâmica para 
atualizar a visão de eSaúde e o plano de ação associado, de modo a que permaneçam relevantes. 
Tal requer o entendimento dos principais motores para atualização da visão e do plano de ação, 
quer eles sejam eventos específicos que mudam o contexto estratégico de um país para a eSaúde 
ou um período de tempo definido após o qual é necessária uma revisão. 

Deve também ser mantido o envolvimento contínuo com as partes interessadas essenciais do 
setor da saúde e de outros setores. O sucesso na implementação de uma visão nacional de eSaúde 
depende muito da obtenção do apoio e da orientação continuados das partes interessadas, os quais 
não podem ser interrompidos depois de desenvolvida a estratégia nacional. 

A comunicação permanente é também vital. A Parte 3 realçou que as partes interessadas devem 
ser regularmente informadas sobre o progresso do programa e, em particular, sobre quaisquer 
impactos ou consequências decorrentes da implementação. Tal assegura transparência, que 
é essencial na manutenção do apoio das partes interessadas e da sua propensão para maior 
investimento e atividade na área da eSaúde.
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ANEXO A 
Gestão baseada nos resultados 

A gestão baseada nos resultados (GBR) é cada vez mais importante para as Nações Unidas e para 
as suas agências especializadas, já que estas procuram melhorar a sua capacidade de resposta a 
novas exigências dentro das limitações de recursos restritos e demonstrar que estão à altura das 
expetativas. Tem também relevância direta sobre a implantação da monitorização e da avaliação 
para um programa nacional de eSaúde.

O objetivo da GBR
O objetivo da gestão baseada nos resultados é deslocar o fulcro da gestão e da administração de 
uma abordagem baseada nos processos para outra baseada no desempenho e nos resultados. É 
uma estratégia de gestão que se centra no desempenho e na consecução de resultados, efeitos e 
impactos. As organizações e os programas que aplicam a gestão baseada nos resultados procuram:

 f concentrar os esforços e recursos da organização ou do programa nos resultados esperados

 f melhorar a eficácia e a sustentabilidade das operações (ou atividades do programa)

 f melhorar a prestação de contas pelos recursos utilizados.

Conceitos essenciais da GBR
A Figura 11 abaixo destaca os conceitos essenciais da GBR e apresenta um quadro lógico para 
orientação do planeamento e da execução de uma abordagem de gestão baseada nos resultados. 

Figura 11. Quadro lógico para a gestão baseada nos resultados  
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A gestão baseada nos resultados é, em simultâneo, um processo de planeamento descendente e 
um processo de gestão ascendente. O planeamento começa por definir objetivos — a situação final 
esperada decide o que se espera conseguir para atingir o objetivo, determina quais os resultados 
que conduzirão a essas consecuções, define as atividades necessárias para produzir esses 
resultados e, por fim, identifica os insumos necessários para executar essas atividades. 

O processo de gestão é exatamente o oposto. Os insumos são adquiridos e aplicados para executar 
as atividades, as atividades conduzem à produção de resultados e estes, se forem bem concebidos e 
executados, conduzirão às consecuções (ou consequências) esperadas (Tabela 11).

Tabela 11. Conceitos de monitorização e avaliação

Conceito Significado

Objetivo Uma consecução desejada em geral, que envolve um processo de mudança direcionado para a 
satisfação de determinadas necessidades de utilizadores finais identificados num dado período de 
tempo (ou seja, a situação que será observada no final de um período específico).

Realização esperada Um efeito desejado que envolve benefícios para os utilizadores finais, expressos sob a forma de uma 
taxa, um valor ou um padrão de tipo quantitativo ou qualitativo. A consequência ou o efeito direto da 
geração de resultados conduz ao cumprimento de um determinado objetivo. É uma mudança cuja 
ocorrência pode ser observada. É algo que tem de acontecer para que possa ser atingido um objetivo. 

Indicador de 
consecução

As medidas de concretização e/ou da extensão em que os objetivos e/ou realizações previstas 
foram alcançados. Correspondem, direta ou indiretamente, ao objetivo ou à realização prevista 
cujo desempenho se destinam a medir. Todos os resultados devem ter um indicador de consecução 
correspondente. 

Consequências 
alcançadas

O efeito real que proporciona benefícios aos utilizadores finais, expresso sob a forma de uma taxa, um 
valor ou um padrão de tipo quantitativo ou qualitativo. Descreve o que foi realmente alcançado.

Verificação de 
consequências

As medidas reais que demonstram que foi alcançada uma consequência específica.

Resultado Produtos ou serviços tangíveis proporcionados por um programa aos utilizadores finais no sentido de 
provocar efeitos. Os resultados são gerados pelas atividades.

Atividade Uma medida tomada para transformar insumos em resultados.

Insumo Recursos humanos e outros, necessários para gerar resultados e alcançar realizações. Os insumos são os 
objetos da despesa que são utilizados para efetuar as atividades.

Monitorização e avaliação na GBR
A monitorização e a avaliação – ou M&A, como são por vezes designadas – são parte integrante da 
GBR:

 f a monitorização é a função contínua de recolha de dados que indica a amplitude do progresso 
e da realização dos objetivos e o progresso na utilização dos fundos atribuídos;

 f a avaliação é o processo que visa determinar, tão sistemática e objetivamente quanto possível, 
a relevância, a eficácia e o impacto de uma atividade à luz dos seus objetivos, metas e 
realizações.

O foco da M&A demonstra-se melhor pelo entendimento da sua relação com os conceitos 
essenciais apresentados na secção anterior (Figura 12).
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Figura 12. Relação da monitorização e da avaliação com a cadeia de resultados
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A monitorização centra-se, sobretudo, na implementação e na medição da execução. A avaliação 
centra-se, sobretudo, na medição da mudança e do impacto que a implementação teve em termos 
dos objetivos e consequências que eram originalmente pretendidos. 

Um programa de M&A eficaz requer o seguinte:  

 f compreender as realizações esperadas do programa de eSaúde;

 f assegurar que as realizações esperadas possam realmente ser avaliadas;

 f analisar os indicadores de desempenho para assegurar que sejam pragmáticos, simples e 
realizáveis;

 f determinar quando será avaliado o programa, o que pode ocorrer em momentos específicos 
do programa ou noutros eventos fundamentais do mesmo (por exemplo, perceção de um 
problema, consequências que deviam ter ocorrido);

 f planear a recolha de informação para apoiar a avaliação, incluindo:

• fontes de dados 

• métodos de recolha

• valores de referência para os indicadores de desempenho

• tempo necessário para a recolha

• organização/pessoal responsável;

 f recolher e analisar dados de avaliação e extrair conclusões apropriadas;

 f desenvolver recomendações (incluindo medidas corretivas) e lições aprendidas.
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ANEXO B
Exemplos de estratégias de eSaúde

Há diversos países que disponibilizaram publicamente através da Internet as suas Estratégias de 
eSaúde ou Roteiros de eSaúde. A tabela abaixo enumera uma seleção dessas publicações como 
exemplos da forma como os diversos países documentaram os seus Roteiros e Estratégias de 
eSaúde. Contudo, deve realçar-se que todos estes documentos são anteriores ao desenvolvimento 
deste Pacote de Ferramentas e, por conseguinte, nenhum deles foi desenvolvido através da 
abordagem contida no mesmo.

Tabela 12. Exemplos de estratégias de eSaúde

País Tipo Ligação Publicado

Austrália Estratégia Nacional de eSaúde http://www.health.
gov.au/internet/main/
publishing.nsf/content/
national+Ehealth+strategy 

Setembro de 
2008

Austrália Estratégia Estadual de eSaúde 
— Queensland

http://www.health.qld.gov.au/
ehealth/docs/eh_strat_public.
pdf  

Setembro de 
2006

Dinamarca

Administração Nacional 
da saúde

Estratégia Nacional de TI 2003-2007 
para o Serviço Dinamarquês de 
Cuidados de Saúde

Estratégia Nacional para a Digitalização 
do Serviço Dinamarquês de Cuidados 
de Saúde 2008-2012

http://www.sst.dk/publ/
Publ2004/National_IT_strategy.
pdf

http://www.epractice.eu/en/
library/310063

2003

2007

Comissão Europeia, 
Direção-Geral da 
Sociedade da Informação 
e Media, TIC para as 
Unidades de Saúde

Países europeus no seu percurso 
rumo às infraestruturas nacionais 
de eSaúde, dados sobre o progresso 
e recomendações para medidas de 
cooperação, Bruxelas, Bélgica

http://www.ehealthnews.eu/
publications/latest/2494--
european-countries-on-their-
journey-towards-national-
ehealth-infrastructures 

Janeiro de 2011

Comissão Europeia, 
Direção-Geral da 
Sociedade da Informação 
e Media, TIC para as 
Unidades de Saúde

Prioridades e estratégias de eSaúde nos 
países europeus

http://ec.europa.eu/information_
society/activities/health/docs/
policy/ehealth-era-full-report.pdf 

2007

Comissão Europeia Repositório de estratégias e prioridades 
da eSaúde para Estados-Membros da 
UE

http://www.ehealth-era.org/
database/database.html 

N/A

Finlândia

Ministério dos Assuntos 
Sociais e da Saúde

Roteiro da eSaúde — Finlândia http://www.stm.fi/
en/publications/
publication/_julkaisu/1056833

2007

Quénia Estratégia Nacional de eSaúde http://svn.who-mahler.net/hci-
content/ethiopia/lib/exe/fetch.
php?media=workshops:ethiopia:
kenya_final_national_ehealth_
strategy_2011-2017_.pdf

2011

Maurícia Estratégia Nacional de eSaúde: 

He@lth2015, Continuidade Estável dos 
Cuidados

http://www.gov.mu/portal/goc/
moh/file/plan.pdf

2010

Arábia Saudita Estratégia Nacional de eSaúde http://www.moh.gov.sa/en/
Ministry/nehs/Pages/default.aspx 

2011
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País Tipo Ligação Publicado

Escócia Estratégia Nacional de eSaúde http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2011/09/09103110/9 

Setembro de 
2011

Suécia Estratégia nacional para a eSaúde http://sweden.gov.se/
sb/d/574/a/64324

2006

Suíça

BAG/Ministério Nacional 
da Saúde

Para uma estratégia nacional de eSaúde

Resumo Nacional da Suíça: Estratégias 
de eSaúde

http://www.hpm.org/en/Surveys/
USI_-_Switzerland/11/Toward_
one_national_e-health_strategy.
html

http://ehealth-strategies.
eu/database/documents/
Switzerland_CountryBrief_
eHStrategies.pdf

2007

2010

Estados Unidos da 
América

Plano Estratégico Federal de TI para a 
Saúde 

http://healthit.hhs.gov/portal/
server.pt?open=512&objID=1211&
parentname=CommunityPage&p
arentid=2&mode=2 

Março de 2011

N/A – não aplicável.
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ANEXO C
Definição dos termos utilizados no 
Pacote de Ferramentas

Parte Termo Defi nição

Parte 1:

Estabelecer uma 
visão nacional de 
eSaúde

Objetivos e desafi os 
estratégicos

Objetivos e desafi os estratégicos do setor da saúde e/ou outros objetivos 
nacionais de desenvolvimento que podem ser mais bem apoiados pela 
eSaúde. Embora possa haver muitos objetivos e desafi os diferentes, somente 
alguns deles podem ser diretamente apoiados pela eSaúde e benefi ciar-se de 
um maior impacto de uma visão nacional de eSaúde.

Efeitos da eSaúde O que será alcançado ou alterado pela utilização da eSaúde e como mudarão 
o sistema e os serviços de saúde devido a:

yy melhoramento dos fl uxos de informação no âmbito do setor da saúde; 
yy melhoramento do acesso eletrónico aos serviços de saúde e respetivas 
informações.

Visão de eSaúde Declaração de alto nível que descreve os benefícios e efeitos estratégicos 
para o país em geral ou para o sistema de saúde e a população através das 
mudanças estratégicas do sistema de saúde e dos serviços introduzidos pela 
eSaúde (efeitos da eSaúde).

Ambiente nacional de 
eSaúde

O ambiente nacional de eSaúde é constituído por componentes da eSaúde 
que representam os elementos facilitadores e fundamentais para a eSaúde, 
bem como por capacidades técnicas que, no seu conjunto, formam um 
“ecossistema” para a eSaúde num país.

Componentes da eSaúde Os blocos básicos de um ambiente nacional de eSaúde que possibilitarão os 
efeitos da eSaúde a alcançar. Estes descrevem o que é necessário introduzir 
ou reforçar para atingir a visão de eSaúde em termos de: 

yy liderança e administração
yy estratégia e investimento
yy serviços e aplicações
yy infraestruturas
yy normas e interoperabilidade
yy legislação, políticas e conformidade
yy recursos humanos.

Recomendações 
estratégicas

As recomendações estratégicas descrevem as medidas de alto nível 
necessárias para implementar o ambiente nacional de eSaúde. Tais medidas 
podem descrever o modo como os novos componentes da eSaúde serão 
implementados ou como os componentes da eSaúde existentes serão 
reajustados ou alargados.

Parte 2:

Desenvolver um 
plano de ação de 
eSaúde

Linhas de ação Áreas gerais para agrupar atividades nacionais similares em termos de foco 
e intenção e que são necessárias para implementar uma visão nacional de 
eSaúde.

Resultados da eSaúde As realizações, os produtos fi nais, as alterações ou os resultados específi cos 
necessários para implementar uma recomendação estratégica.

Atividades O conjunto de atividades que terão de ser efetuadas para se obter um 
resultado específi co.

Parte 3:

Diretrizes nacionais 
de monitorização e 
avaliação da eSaúde

Indicadores dos 
resultados

Indicadores que proporcionam perspetivas sobre a adoção e a assunção da 
eSaúde no âmbito do setor da saúde do país.

Indicadores dos efeitos Indicadores que proporcionam perspetivas sobre os resultados tangíveis para 
as partes interessadas decorrentes da adoção e da utilização da eSaúde.
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A nível mundial, a aplicação de tecnologias de informação e comunicação 
para apoio dos serviços de cuidados de saúde está em rápida expansão e é cada 
vez mais importante. Tal é especialmente verdade numa época em que todos 
os sistemas de saúde enfrentam desafios económicos rigorosos e maiores 
exigências no que toca à prestação de mais e melhores cuidados, em particular 
aos mais necessitados. 

O Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de eSaúde é um guia prático 
especializado que proporciona aos governos, aos seus ministérios e às partes 
interessadas uma base e um método sólidos para o desenvolvimento e a 
implementação da visão, do plano de ação e do quadro de monitorização da 
eSaúde nacional. Todos os países, seja qual for o seu nível de desenvolvimento, 
podem adaptar o Pacote de Ferramentas às suas próprias circunstâncias.

Representando uma das mais significativas colaborações dos últimos 
anos entre a Organização Mundial da Saúde e a União Internacional das 
Telecomunicações, o Pacote de Ferramentas constitui um ponto de referência na 
compreensão do que é a eSaúde, do que esta pode fazer e das razões e do modo da 
sua aplicação aos cuidados de saúde na atualidade. 

Imagem da capa: mapa de base criado com o 
Natural Earth; ilustração de Marilyn Langfeld
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