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VISÃO
O ano de 2020 trouxe desafios e necessidades aos cidadãos e ao

A visão da SPMS E.P.E. para a digitalização do SNS contempla

País sem precedentes. Desde os receios iniciais que a pandemia

quatro pilares: o cidadão, os profissionais de saúde, as

levantou, até à elevada pressão a que todo o sistema esteve sujeito,

infraestruturas e os dados. Só com esta abordagem integrada

foram várias as exigências em que a resiliência e a capacidade

será possível preparar o caminho para a próxima década e, assim,

de inovação dos profissionais de saúde e de os outros atores do

deixar o SNS e todo o sistema de saúde mais robusto.

sistema demonstraram ser determinantes na resposta à pandemia.
O impulso dado é agora motivo para a elaboração deste plano
A SPMS E.P.E., através do CNTS - Centro Nacional de TeleSaúde e

operacional, que concretiza o Plano Estratégico Nacional para a

do SNS 24, tem tido um papel crucial em alavancar a telessaúde no

Telessaúde, elaborado em 2019, e que resultou da auscultação de

Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde. Os desafios do

ordens profissionais, associações e outros atores relevantes do

ano de 2020 levaram à criação e robustecimento da digitalização

sistema de saúde, pretendendo-se, desta forma, dotar o sistema

do sistema com soluções inovadoras para problemas clássicos que

de um plano de trabalho concreto, e com atividades a executar,

em muito beneficiaram a população. Foi possível, à distância e com

com o envolvimento dos profissionais de saúde, da academia, das

segurança, prestar cuidados de saúde a um elevado número de

instituições de I&D, das empresas e associações do setor, com o

pessoas, reduzir a pressão nas instituições de saúde e garantir a

digital em primeiro lugar, sem deixar ninguém para trás.

disponibilização atempada de informação ao cidadão.

Luis Goes Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

COMPROMISSO E PROPÓSITO

A Saúde Digital e, em particular, a Telessaúde, já provou dotar o sis-

tico, telemonitorização e telerreabilitzação, desafiam-nos à con-

tema de saúde de maior eficiência e eficácia na utilização dos meios

ceptualização de uma Rede Nacional de Telessaúde, envolvendo

e recursos existentes. A inovação nos processos e a aprendizagem

todos neste processo de gestão da mudança.

que a pandemia trouxe são contributos inegáveis para o caminho
feito e a percorrer.

Importa pois reforçar a implementação do Plano Estratégico Nacional de Telessaúde (PENTS) numa vertente operacional, num

Mas muitos são ainda os desafios existentes na implementação,

plano concreto, abrangente e integrador, de modo a ampliar os

disseminação e acompanhamento da atividade de telessaúde e da

benefícios da Telessaúde no Serviço Nacional de Saúde, aumen-

saúde digital.

tando o conforto e a satisfação dos utentes e profissionais, di-

O Centro Nacional de TeleSaúde procurou garantir a promoção e
normalização das iniciativas existentes e está agora empenhado na
criação de fundações tecnológicas sólidas, que garantam a interoperabilidade da informação e o acesso universal à telessaúde. A
criação e expansão de projetos inovadores na área do telediagnós-

minuindo custos desnecessários e removendo redundâncias, enquanto se aumenta a qualidade na prestação dos cuidados de
saúde.

A mobilidade e a portabilidade são princípios que devem fazer
parte das soluções de telessaúde. A mobilidade dos cidadãos, na
sua vida pessoal ou profissional, não deverá ser uma barreira no
acesso aos cuidados de saúde (através de recursos informáticos),
bem como não deverá ser uma limitação ao exercício dos profissionais nos diferentes contextos onde atuam. A resposta à pandemia da Covid-19 foi o reconhecimento claro destes princípios, que
devem agora ser consolidados.
O Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade, mas
acima de tudo uma enorme responsabilidade: a de criar soluções
sustentáveis para responder a problemas reais, deixando o SNS
preparado para os próximos 20 anos. Portugal é já uma referência
na saúde digital… e a saúde será, em primeiro lugar, digital. Por
isso, reforçamos o nosso compromisso: pensar, envolver, capacitar, concretizar e ampliar. Por todos, com todos.

Duarte Sequeira
Diretor do Centro Nacional de TeleSaúde
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REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

A saúde digital e a telessaúde são a oportunidade de
reorganizar a prestação de cuidados de saúde por forma
a ajudar a solucionar os grandes desafios da saúde: o
acesso, a equidade, o envelhecimento, a doença crónica e a
sustentabilidade do sistema. Os desafios e aprendizagens
durante o ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19,
trouxeram novas oportunidades para a telessaúde. Tendo
em conta as principais tendências e a reflexão realizada,
optou-se por uma simplificação das LEDTS - Linhas
Estratégicas para Desenvolvimento da Telessaúde e
das Medidas para os anos de 2021-2022.

CONTEXTO
PANDÉMICO

IDENTIFICAÇÃO
DE 5 TENDÊNCIAS

VISÃO ESTRATÉGICA
EM 3 LEDTS

5 MEDIDAS
30 ACÇÕES

PLANO
OPERACIONAL
2021 - 2022

CONTEXTO PANDÉMICO 2020/21
Face à utilização de Serviços Digitais em Saúde e de
telessaúde durante a pandemia da Covid-19 pode concluir-se
que:
1. A população portuguesa está disponível para considerar
pontos de entrada adicionais no sistema de saúde, de carácter
remoto, digital ou não físico;
Dados de 31/03/2020 até 25/02/2021

2. A utilização atual de serviços pode manifestar apenas um
comportamento ad-hoc / momentâneo (exemplo: induzido
por motivos sanitários), que pode não ser interiorizado culturalmente para uma utilização contínua futura;
3. Os volumes de utilização atingidos podem constituir, considerando a situação excecional de mobilização da sociedade,
uma estimativa para o limite máximo de adoção, potencialmente baixo: 2,4M de cidadãos registados ativamente na Área
do Cidadão, face ao potencial de +8M e nível de maturidade
tecnológica do país.

TELETRIAGEM

TENDÊNCIA #1

CENTRAR NO CIDADÃO IMPLICA UMA VISÃO AMPLA
A realidade do comportamento dos cidadãos passa pela utilização dos cuidados de saúde, de forma intermitente, entre
diferentes meios e prestadores, sendo a recolha de dados essencial para a monitorização da qualidade dos serviços.

Factores explicativos para a Saúde - WHO
(SDOH – Social Determinants of Health)

Ciclo de Vida de Prestação de Cuidados de Saúde

Fonte: Análise BEA Strategic Advisors; WHO - https://www.goinvo.com/vision/determinants-of-health/

TENDÊNCIA #2

FATORES CRÍTICOS DE ADOÇÃO DIGITAL E OBSTÁCULOS
A experiência de utilização é um aspeto tão ou mais relevante que a própria qualidade, sendo crítico para a massificação
da adoção, embora salvaguardando riscos de indução de procura por “excesso de conveniência”.

Quais os fatores mais importantes para plataformas /
soluções digitais de Saúde atraírem e reterem utilizadores?

% de utentes que usaram um website para
agendamento de consulta

41.24%

72%

EXPERIÊNCIA DE UTENTE

AMPLITUDE DE SERVIÇOS

27.41%

64%

GANHO EM SAÚDE PERCEPCIONADO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO / DADOS

28.84%

67%

CREDIBILIDADE / CONFIANÇA

17.26%

46%

14.33%

13.58%

43%

11.8%
9.14%

DENMARK

NORWAY NETHERLANDS

EU

GERMANY

UK
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ITALY

Fonte: Análise BEA Strategic Advisors; Roland Berger “Future of Health”; N= +500 experts inquiridos : Germany, Austria and Switzerland (44%), the rest of Europe (25%), Asia-Pacific
(14%), Middle East (8%) and the rest of the world (9%). They included industrial players (23%), healthcare providers (21%), startups and tech companies (19%), health insurers (9%),
political bodies (2%) and other stakeholders (26%); Eurostat 2018

TENDÊNCIA #3

FOCO NOS “USE CASES” SIMPLES E DE FÁCIL
COMUNICAÇÃO

FOCO NA
EXPERIÊNCIA E
COMUNICAÇÃO
Apesar da dificuldade do cidadão em executar atos
mais simples (exemplo: agendamento de consultas,
vacinas) e estabilizados tecnologicamente, o portfólio público de serviços de Telessaúde integra casos
de uso mais esporádicos e/ou complexos (exemplo:
integração europeia de dados de saúde orientada
para turistas / migrantes).

TENDÊNCIA #4

COMPORTAMENTO DO CIDADÃO FACE ÀS SUAS NECESSIDADES EM SAÚDE E
IMPACTOS NO POSICIONAMENTO DAS VÁRIAS ENTIDADES (STAKEHOLDERS)
A preferência da população pelo interface com outros “fornecedores de Saúde Digital”, mesmo fora do contexto de doença –
numa lógica de “consumerização da saúde - sugere um posicionamento favorável para a SPMS / CNTS.”
Qual o parceiro preferencial para utilizadores em Saúde Digital?

Prestadores
de Cuidados
Hospitalares

Ind. Farmacêutica,
Medtech,
…

Ind. Farmacêutica,
Medtech,
…
Grandes
Empresas
tecnológicas

Prestadores
de Cuidados
Primários
de Saúde

Seguros
de saúde

Prestadores
de Cuidados
Hospitalares
Grandes
Empresas
tecnológicas

Seguros
de saúde

Prestadores
de Cuidados
Primários
de Saúde

Fonte: Análise BEA Strategic Advisors; Roland Berger “Future of Health” (2020); N= +500 inquiridos experts: Germany, Austria and Switzerland (44%), the rest of Europe (25%), Asia-Pacific (14%), Middle East (8%) and the rest of the world (9%). They included industrial players (23%), healthcare providers (21%), startups and tech companies (19%), health insurers
(9%), political bodies (2%) and other stakeholders (26%)

TENDÊNCIA #5

AGENDA NACIONAL FAVORÁVEL
As preocupações e esferas de atuação de outras entidades podem ser favoráveis à criação de condições necessárias para a
Saúde gerar uma motivação adicional sobre o tema da Telessaúde.

. A questão de inclusão deve ser reconhecida como um
problema vasto e “degrau” para generalização de serviços de Telessaúde, embora possa ser facilitada por
iniciativas SPMS, como por exemplo o SNS24 Balcão.
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AÇÕES

1. Defesa sistemática da usabilidade

Descrição

1.1

Catálogo de serviços Telessaúde

Definição detalhada de cada serviço de telessaúde por conceito, especialidade e
fase do ciclo de prestação de cuidados (Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e
Monitorização), o que permite a estabilização e uniformização concetual de cada
tipologia de serviço.

1.2

Mapeamento de serviços atuais de Telessaúde

Mapeamento regular de serviços de telessaúde ativos em Portugal para
conhecimento efetivo do mercado de telessaúde.

1.3

Metodologia de seleção de "use cases" com potencial para
Telessaúde

Criação de um guião com critérios e ponderações do potencial em telessaúde a
partir de casos de uso ou de necessidades em saúde para apoio à tomada de
decisão, seja em matérias de financiamento ou de orientação às entidades
prestadoras de cuidados.

1.4

Plano SPMS de soluções e serviços digitais em Telessaúde

Calendarização e estimativa de esforço para desenvolvimento e implementação
de soluções digitais e de telessaúde com maior potencial, incluindo "quick-wins"
(impacto e custo), por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

1.5

Caracterização detalhada de use cases prioritários para Telessaúde

Identificação e desenho detalhado de fluxos e circuitos de utilização com maior
potencial de impacto (por exemplo, a partir das listas de espera de algumas
especialidades).

1. Defesa sistemática da usabilidade

Descrição

1.6

Modelo de análise de utilização de serviços Telessaúde e acesso aos
canais SNS24

Diagnóstico sobre fontes de informação atuais e quadro para análise contínua
sobre o acesso e meios de utilização (produção) de telessaúde para identificação
dos pontos de «abandono» pelos utilizadores, mensurando o seu volume, numa
lógica de melhoria contínua da acessibilidade.

1.7

Dashboard integrado de KPIs e metas Telessaúde

Solução tecnológica de visão única (scorecard) e reporte de indicadores de
performance em telessaúde como para apoio à tomada de decisões estratégicas.

1.8

Custeio de serviços Telessaúde

Estabelecimento deos princípios básicos para aferição do custo standard de um
serviço de telessaúde.

1.9

Quadro de análise económica-financeira

Estruturação dos pressupostos de análise económico-financeira e operacional
para estimativa de poupanças.

1.10

Modelo de avaliação de satisfação com Telessaúde: utentes e
'stakeholders'

Definição de critérios – qualitativos, comportamentais e quantitativos, amostrais –
sobre a satisfação nos pontos-chave (moments-of-true)

1.11

Melhoria da disponibilização de serviços Telessaúde

Apoio no desenho funcional, gestão e distribuição de soluções SPMS para
melhoria dos serviços de telessaúde e aumento da adoção e efetividade em
telessaúde.

2. Comunicação e Formação

Descrição

2.1

Criação de painel de utilizadores Telessaúde

Suporte à análise evolutiva da utilização dos serviços digitais e de telessaúde
através de barómetro de utilização, opinião e satisfação sobre os canais
SNS24 e de outros serviços, tendo como base as ciências comportamentais.
Desta forma, será possível sistematizar as expectativas sobre saúde digital,
diretamente junto dos cidadãos, para desenhar e promover com mais
eficácia soluções e serviços digitais.

2.2

Plano de comunicação nacional sobre serviços digitais e de telessaúde
aos cidadãos

Calendário de campanhas para potenciar momentos específicos ao longo do
ano, nomeadamente: as vacinas para matrícula escolar, renovação da
medicação.… Comunicação sobre a eficácia e as vantagens da utilização
destes serviços, com os objetivos de incentivar a adoção e a promoção da
literacia e a inclusão digital em saúde.

2.3

Plano de motivação / formação de stakeholders sobre serviços
Telessaúde

Desenho e calendarização anual de planos de formação específica para
profissionais de saúde, com o contributo da Rede Nacional de Promoção da
Telessaúde.

2.4

Roadshows junto de entidades prestadoras de cuidados de saúde e
associações

Dinamização de networking pela Rede Nacional de Promoção da Telessaúde,
em conjunto com associações (exemplo: APAH, Associações de doentes,…),
ordens profissionais e outras entidades.

Reforço generalizado da Telessaúde na formação de profissionais

Formação, desenvolvimento e qualificação de capital humano nas temáticas
de telessaúde, incluindo no curriculum académico. Desenvolvimento de
competências científicas, técnicas e éticas para a prestação segura e eficaz
dos serviços de telessaúde.

2.5

3. Parcerias Colaborativas

Descrição

3.1

Acompanhamento e monitorização de iniciativas de Telessaúde, planeadas
ou em curso nos Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuidados de Saúde
Primários

Apoio aos prestadores de cuidados preferenciais de telessaúde ao
longo do ciclo do serviço, desde a identificação de oportunidades ao
seu arranque.

3.2

Criação do Comité Consultivo Permanente de Telessaúde

Fórum regular de reflexão e alinhamento em Saúde Digital e telessaúde,
sob a coordenação do Centro Nacional de TeleSaúde.

3.3

Alinhamento contínuo de financiamento e contratualização de serviços de
telessaúde

Articulação entre a ACSS e a SPMS, considerando, também, cenários de
prestação direta pela SPMS de serviços de telessaúde ("produção").

3.4

Parcerias para Inovação e I&D em Telessaúde

Estabelecimento de protocolos com instituições (exemplo: academia,
fundações, Startups, empresas, entre outros) na área da
telessaúde,também com enfoque nos dados.

4. Framework regulatório e de qualidade para os dados e serviços de saúde digital

Descrição

4.1

Modelo de avaliação de Qualidade em Telessaúde e promoção da existência de
um quadro legislativo geral para a telessaúde

Quadro de referência para avaliação de processos integrais de serviços
de telessaúde, em alinhamento com práticas de referência
internacional. Criação ou atualização de legislação para a telessaúde.

4.2

Manual de standarts/normas de Qualidade em Telessaúde, por área de
intervenção

Desenvolvimento de standards por área de intervenção que possa ser
adaptado a diferentes contextos clínicos, como serviços, consultas e
domicílio.

4.3

Definição de requisitos de soluções de Telessaúde, designadamente partilha de
dados no Registo de Saúde Eletrónico

Posicionamento gradual da SPMS como regulador em telessaúde e
reforço das orientações da interoperabilidade como interesse nacional,
com o objetivo de aumentoar da segurança e do valor das soluções de
telessaúde.

Preparação de "selo" Saúde Digital

Definição dos critérios e procedimentos necessários de candidatura à
certificação, alinhado com a iniciativa "Selo Portugal Digital“, com o
objetivo de incrementar a segurança e confiança na adoção de
soluções de saúde digital e de telessaúde pelos cidadãos e
profissionais de saúde.

4.4

5. Acesso dos Segmentos em risco de exclusão

Descrição

5.1

SNS24 Balcão

Programa nacional de implementação de estruturas de proximidade
em parceria com entidades locais (exemplo: Municípios e Juntas de
Freguesias) e entidades privadas (exemplo: Farmácias comunitárias), e
dinamizadas pela SPMS e pelas Administrações Regionais de Saúde.

5.2

Visão da utilização do SNS24 e dos serviços de telessaúde pelos segmentos em
risco de exclusão

Monitorização de indicadores na perspetiva dos utilizadores
vulneráveis, nomeadamente, pessoa com mais de 65 anos ou através
dos seus cuidadores/familiares, em utilização direta dos serviços
digitais e de telessaúde nos canais destinados ao cidadão.

www.spms.min-saude.pt

