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O presente documento tem como suporte o trabalho desenvolvido pelo Conselho 
Nacional Consultivo para as Tecnologias de Informação em Saúde da Ordem dos 
Médicos, sobre o diagnóstico do atual momento dos Sistemas de Informação em Saúde 
no âmbito do SNS, seus desafios e propostas para os vencer.  

O presente documento resulta de um pedido efetuado pelo Bastonário da Ordem dos 
Médicos com vista a suportar um processo de negociações com o Ministério da Saúde.  

O texto agora produzido resulta da fusão de todos os contributos e de alguns resultantes 
de discussões anteriores em vários fóruns de discussão.  
 
  



Ordem dos Médicos | Conselho Nacional   Página 2 
 

1.  

Problema:  
Obsolescência tecnológica do Sistema Integrado de Informação Hospitalar (SONHO) 

Área de utilização:  
Cuidados de Saúde Hospitalares 

Descrição do problema:  
Base de dados basilar dos serviços hospitalares, de base administrativa, mas que serve de 
integrador para as demais bases de dados utilizadas. 
Baseada em Oracle 7.3.4, sem apoio da empresa criadora desde 21 de Dezembro de 2002. 
Trata-se de uma tecnologia antiga, ultrapassada, incapaz de lidar com rapidez e segurança 
com os dados que se continuam a colocar. 
De modo a colmatar a lentidão dos sistemas informáticos que dependem desta base de 
dados, têm sido criadas múltiplas aplicações locais que tentam minorar o problema, mas que 
participam na entropia ao ter de aceder a ela. 
Atualmente tem sido frequente todo o sistema clínico hospitalar parar por bloqueios dos 
servidores que controlam e disponibilizam esta base de dados. 

Proposta de solução:  
Migração da base de dados para um modelo mais recente. 
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2. 

Problema:  
Obsolescência tecnológica do Sistema de Informação para Unidades de Saúde de 
Cuidados Primários (SINUS) 

Área de utilização:  
Cuidados de Saúde Primários. 

Descrição do problema:  
Base de dados basilar nas unidades dos Cuidados de Saúde Primários, de base 
administrativa, mas que serve de integrador para as demais bases de dados utilizadas. 
Baseada em Oracle 7.3.4, sem apoio da empresa criadora desde 21 de Dezembro de 2002. 
Trata-se de uma tecnologia antiga, ultrapassada, incapaz de lidar com rapidez e segurança 
com os dados que se continuam a colocar. 
De modo a colmatar a lentidão dos sistemas informáticos que dependem desta base de 
dados, têm sido criadas múltiplas aplicações locais que tentam minorar o problema, mas que 
participam na entropia ao ter de aceder a ela. 
Atualmente tem sido frequente ocorrerem bloqueios nos servidores que controlam e 
disponibilizam esta base de dados, impedindo o funcionamento das demais aplicações. 

Proposta de solução:  
Migração da base de dados para um modelo mais recente. 
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3. 

Problema:  
Ausência de planos de contingência nacionais para a falência informática, ao 
implementar o SNS sem papel. 

Área de utilização:  
Todas as áreas onde se utilizem dados desmaterializados na Saúde. 

Descrição do problema:  
Apesar das diligências e dos excelentes progressos na desmaterialização da informação 
clínica e meios complementares de diagnóstico, não existem planos transversais que 
permitam às Instituições lidar com a falência dos sistemas de informação.  
Atualmente se um sistema informático bloqueia, na maior parte das situações, não se 
consegue aceder a informação clínica, com todos os problemas que daí advém. 

Proposta de solução:  
Criação de planos de contingência adaptados à falência dos sistemas informáticos que 
necessitam de trabalhar 24horas/24horas. 
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4. 

Problema:  
Inadequação aparente da legislação que permita a completa desmaterialização de 
informação. 

Área de utilização:  
Todas as áreas onde se utilizem dados desmaterializados na Saúde. 

Descrição do problema:  
Ainda não está previsto como gerir a necessidade de materialização de documentação a ser 
autorizada pelo utente e/ou pelo médico (tais como documentação de suporte a 
procedimentos invasivos, transfusões, interrupção voluntária de gravidez). 

Proposta de solução: 
Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar (com vertente clínica, ética, deontológica e 
legal) para definição e adequação da legislação. 
  



Ordem dos Médicos | Conselho Nacional   Página 6 
 

  
 

5. 

Problema:  
Ausência de uma política de gestão de Base de Dados em Saúde 

Área de utilização:  
Todas as áreas onde se utilizem dados desmaterializados na Saúde. 

Descrição do problema:  
Com a quantidade gigante de informação que é gerada na Saúde torna-se importante definir 
qual a quantidade de informação que se considera necessária manter de acesso imediato nos 
sistemas e qual a informação que pode ser armazenada em repositórios, de modo a aceder 
se necessário (mas de forma mais lenta). 
É impensável, e incomportável, achar que toda a informação tem de estar permanentemente 
acessível. 

Proposta de solução:  
Criação de um grupo de trabalho que estudo a situação e proponha modos de gerir a 
granularidade da informação presente nas bases de dados de Saúde. De facto, existe 
informação que poderá não ser necessária ter acesso imediato após 10 ou 20 anos. 
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6. 

Problema:  
Possibilidade de estar a ser utilizada informação menos atual sobre os médicos no 
exercício da sua profissão. 

Área de utilização:  
Todas as áreas onde o médico poderá utilizar ferramentas informáticas. 

Descrição do problema:  
Existem dúvidas se a informação fornecida pela Ordem dos Médicos para a ACSS tem reflexo 
imediato na base de dados utilizada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 
Não existem uma validação em tempo real dos atributos profissionais, e se existe ou não 
inibições para a prática médica, quando se utilizam aplicações informáticas na área da 
Saúde. 

Proposta de solução:  
Validar os dados sobre o profissional em tempo real com a Ordem dos Médicos. 
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7. 

Problema:  
A inexistência de normas de interoperabilidade cria problemas na portabilidade, 
propriedade e auditoria dos dados, tornando difícil, senão impossível, uma governança 
global e eficaz do sistema de saúde. 

Área de utilização:   
Toda a área de Cuidados de Saúde 

Descrição do problema:  
A não integração dos SI tem impacto ao nível da eficiência da prestação de cuidados (maior 
carga de trabalho e consequente desgaste dos profissionais, desumanização dos cuidados, 
etc.), assim como na gestão dos doentes e dos serviços.  
Por exemplo, a inexistência de um registo eletrónico de saúde único, intransmissível e 
pessoal gera atrasos significativos no follow-up das consultas e dá muitas vezes origem a 
exames e diagnósticos duplicados. 

Proposta de solução:   
- Ao nível do Registo Eletrónico de Saúde, pretende-se que seja pessoal e intransmissível, e 
nesse campo, iniciativas como o Master Patient Index (MPI) procuram materializar esse 
desiderato. Recomenda que se constitua um grupo de trabalho para estudar a implementação 
do MPI, providenciando o enquadramento técnico e regulamentar necessário para efetivar a 
recomendação. 
 - Garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas de informação do SNS e dos 
utilizados em regime de convenções. 
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8. 

Problema:  
As questões da privacidade e segurança dos dados fazem parte dos direitos, 
liberdades e garantias de todos os cidadãos portugueses e europeus. Há, no entanto, 
um caminho a percorrer para assegurar que as instituições incentivem as melhores 
práticas em termos de privacidade e segurança dos dados, sem, contudo, tolher a 
inovação. 

Área de utilização:  
Todas as áreas que envolvam a recolha e gestão de dados de saúde  

Descrição do problema:   
Atualmente, as instituições e os seus profissionais têm poucos incentivos neste sentido e os 
lesados diretos raramente são compensados pelos danos causados.  
Os casos de ataques a instituições de saúde nacionais e internacionais multiplicam-se e 
fazem-nos reconhecer a insustentabilidade da situação atual.  
Legislar sobre a cedência ou venda de dados de saúde.  
Os dados de saúde podem ser vendidos se anonimizados.  
No setor público deve haver uma centralização dos dados e “curadoria” pela ACSS e SPMS. 

Proposta de solução:   
- Assegurar a regulação da partilha de dados em saúde deve ser uma prioridade política, 
porque defende o cidadão nos seus direitos. A aplicação das recomendações pode gerar um 
ecossistema mais seguro e competente para lidar com as questões da cibersegurança e um 
melhor partido da cadeia de valor gerada. 
- Acelerar a implementação da lei sobre os direitos dos cidadãos em caso de perda de 
privacidade ou segurança digital.  
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9. 

 Problema:  
Grande deterioração do parque informático disponível nas unidades de saúde 

Área de utilização:  
Todas as unidades de saúde 

Descrição do problema:  
A permanente atualização de programas informáticos leva a uma exigência permanente de 
atualização do parque informático, de forma a garantir a usabilidade dos programas 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde.  
A desadequação tecnológica do parque informática leva a bugs permanentes e a repetidas 
falhas dos sistemas com recorrentes paragens dos mesmos e perda de dados.  

Proposta de solução:  
- Criação de um standard mínimo para o parque informático do MS e um tempo máximo de 
vida para os equipamentos disponíveis que permita a otimização dos sistemas de informação, 
permitindo fluxos de trabalho mais oleados e menor riscos de erros e perdas de informação;  
- Definição de um plano de investimentos plurianual com vista a garantir a permanente 
atualização do parte informático do SNS.  
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 10. 

Problema:   
O SClinico, enquanto maior sistema de acesso a informação clínica no SNS, continua a 
não disponibilizar o acesso a MCDT 

Área de utilização:   
Todas as unidades do SNS 

Descrição do problema:   
O tremendo avanço, realizado há alguns anos, no sentido de todos os médicos poderem 
aceder à informação clínica dos seus doentes independentemente do local onde a mesma foi 
registada é hoje uma realidade, ainda que com a manutenção de alguns indesejáveis bugs.  
É, no entanto, incompreensível de como é que esse acesso ainda não tenha sido estendido 
aos meios complementares de diagnóstico e terapêutico.  

Proposta de solução:  
Disponibilizar o acesso ao registo dos MCDT dos doentes, em sede de RSE, 
independentemente da unidade de saúde onde foi registado.  
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11. 

Problema: 
 Os acessos aos diferentes programas informáticos do SNS estão dependentes de uma 
multiplicidade de passwords de segurança.  

Área de utilização:   
Todos os sistemas informáticos do SNS 

Descrição do problema:  
A necessidade de garantir acessos seguros à informação de saúde e a existência de normas 
rigorosas de segurança têm levado a que cada médico tenha de se munir de um enorme 
número de passwords de acordo com as exigências de cada programa ao que se junta os 
diferentes tempos e regras de atualização das mesmas.  

Proposta de solução:  
Construção de um modelo de password única associada à certificação com cartão com 
certificado digital qualificado, como aquele que é disponibilizado pela Ordem dos Médicos 
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12. 

Problema:   
Os atuais sistemas de registo clínico - S Clinico e SiNUS - estão organizados por linhas 
de produção e não por organização clinica 

Área de utilização:   
Todas aquelas que utilizem o SClinico e o SINUS 

Descrição do problema:   
O arquivo de informação clínica está realizado de acordo com linhas de produção e com os 
processos assistenciais. 
Tal facto leva a que os profissionais de saúde são obrigados a saltitar entre múltiplos écrans 
em vez de poderem dispor de informação organizada e sistematizada 

Proposta de solução:   
Criação de um GT no âmbito da SPMS com vista à reorganização do modelo de consulta e 
visualização de informação em ecran.   
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13. 

Problema:   
Necessidade de implementar e incrementar plataformas de apoio à decisão clínica  

Área de utilização:  
Toda a atividade clínica.   

Descrição do problema:  
A complexidade atual e o crescimento exponencial do conhecimento científico, leva a que é 
hoje um imperativo os profissionais poderem ter acesso permanente a esse conhecimento na 
sua forma mais atualizada.  
O acesso às plataformas de conhecimento já acordadas com o anterior Ministro só tarda em 
se materializar.  
O acesso a plataformas de conhecimento no âmbito da prescrição é igualmente uma 
necessidade relevante que importa garantir.   

Proposta de solução:    
- Disponibilizar no mais curto espaço de tempo as plataformas de apoio à decisão clínicas já 
acordadas entre o MS e a OM. 
- Promover o acesso a plataformas de apoio à prescrição, em especial no que se refere aos 
domínios das interações medicamentosas e aos efeitos adversos.  
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14. 

Problema: 
Os atuais sistemas de informação são simples repositórios de dados e não estão 
estruturados de forma a garantir informação e outcomes 

Área de utilização:  
Toda a área do domínio clínico e de investigação clínica e translacional   

Descrição do problema:    
O atual repositório de dados de saúde não está sustentado em sistemas de business 
intelligence e como tal não permite a extração automática de resultados, outcomes e outputs.  
A diversidade de sistemas numa mesma instituição leva a que a obtenção de dados 
coerentes e fiáveis é por demais uma exigência inatingível.  

Proposta de solução:    
Criação de sistemas de referência com vista a uma gestão por resultados, usando sistemas 
de BI, IA e learning machine.  
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15. 
 

Problema:  
Limitação de embalagens por princípios ativos e duração das receitas. 

Área de utilização:  
Prescrição eletrónica. 

 

Descrição do problema:  
Atualmente, as aplicações eletrónicas de prescrição converteram em formato eletrónico o 
modo físico de prescrição, com as limitações prévias.  
Continua a só poderem ser prescritas duas embalagens por princípio ativo por receita. 
Continua a existir uma validade limitada de durabilidade de receita (30 dias e 6 meses se 
renovável). 

 

Proposta de solução:  
Dado o caráter eletrónico de prescrição não se justificar manter esta durabilidade da receita. 
Existem doentes que poderão necessitar de múltiplas embalagens de medicação até à 
consulta subsequente que não seja possível prescrever no formato tido como renovável.  
No que diz respeito a duas embalagens de princípio ativo por receita, gostaríamos de ver 
discutida a necessidade de se enviar duas mensagens escritas para 4 embalagens (ou mais) 
do mesmo princípio ativo.  
Sugere-se alteração da legislação existente para acomodar os benefícios potenciais da 
prescrição eletrónica.  
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Conclusão. 
	
O documento agora produzido reflete uma visão global e sistémica não entrando em detalhes 
técnicos de arquitetura do sistema ou de planeamento estratégico do mesmo, tarefas estas que 
são claramente missões do MS. Os problemas agora descritos constituem, de forma global, os 
que mais preocupam a classe médica independentemente daqueles que resultam de maus 
desenhos de processos ou de excesso de burocracia do setor.  
 
O MS deveria implementar um GT com vista a levantar problemas que resultam de implementação 
incorreta de processos ou de desenhos desproporcionados dos mesmos, com especial 
preocupação para os que mais impacto têm na vida dos profissionais e dos doentes. O esforço no 
sentido de redesenhar processos é por demais importante. Informatizar um mau processo não o 
melhora certamente. E informatizar um processo de forma direta à sua realidade em papel 
também não constitui obrigatoriamente a melhor solução.  
 
Com o propósito de melhoria das TIS no dia-a-dia dos doentes e dos profissionais de saúde, serão 
também disponibilizadas brevemente sugestões objetivas no que diz respeito à desburocratização 
e simplificação da gestão de vários processos na área da saúde (cuidados de saúde primários e 
hospitalares). De resto, já existem propostas no Ministério da Saúde para simplificar processos e 
procedimentos ao nível dos cuidados de saúde primários (SIMPLEX dos CSP) da autoria da 
Coordenação Nacional para o SNS – Área dos Cuidados de Saúde Primários (de junho de 2017), 
e da autoria da USF-AN (de maio de 2017), que na sua essência ainda não foram cumpridas, e 
que têm o nosso acordo genérico para a maioria das medidas propostas, que também podem, nos 
casos aplicáveis, serem utilizadas nos Cuidados de Saúde Hospitalares. 
 
 
	

 “Você tem um médico que custa meio milhão por ano, gastando um quarto do 
seu dia fazendo anotações, reembolsos, codificações – eles não foram para a 
faculdade de medicina para isso e isto não é um bom uso do tempo.” 
 

Co-fundador e CEO da Augmedix, Ian Shakil na Okay Glass, Let’s Disrupt Healthcare 
	
	
	
	

Lisboa, 6 de Maio de 2019 

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos 


