
Sistema de Informação Sanitária 
(SIS)

Situção actual, que prespectivas?



Enquadramento

Na sequência das profundas reformas em curso nos
Sistemas de Saúde de Cabo Verde, entendeu-se
como fundamental a introdução de mecanismos
mais eficientes para a gestão das informações
clinicas e não só, daí surgiu o projecto SIS.

Esta Iniciativa ambiciona agregar num único
projecto às diferentes iniciativas sectoriais
nomeadamente Saúde, INPS, ARFA, EMPROFAC,
INPHARMA, Clínicas Privadas, Ordem do Médicos...
centralizando a reforma na eficiência dos processos.



E-Governement



Âmbito de intervenção 

Integrar de toda a informação numa unica plataforma (SIS)

Produzir dados/informações de qualidade

Gestão de todos os eventos relacionados com a saúde do 
individuo

Fornecer dados/informações para apoiar as tomadas de decisão 
com base em evidencias

Conhecer as necessidades de saúde da população

Fornecer informações para produzir e divulgar relatórios 
analíticos através dos principais indicadores 

Processo unico do doente



Nomenclaturas

Integração

Informação de 
Qualidade

Análise da prestação de serviços de saúde 
Conhecer o perfil de saúde da população;

Monitoramento
Eficiente

Decisões acertadas  
em tempo real

Entendimento mútuo
Mesma linguagem

Diminui redundâncias, 
incoerências 

Factor e recurso 
estratégico

5

Proposta do SIS



As linhas de acção propostas

Orientação 
ao Utente

Interoperab
ilidade

Qualidade  
na 

prestação 
de serviços

Segurança

Inovação 
Tecnológica

Melhoria 
nos 

processos 
de gestão

•Definição e harmonização de códigos e 
de classificações 
•Integração de sistemas clínicos
•Prestação de serviços
•Produção e Gestão do conhecimento 

•Simplificação Administrativa 
•Sistemas de prevenção de erros
•Sistemas de auxilio ao diagnóstico
•Gestão da formação
•Comunicação contínua



As linhas de acção propostas

Orientação 
ao Utente

Interopera
bilidade

Sustentabil
idade 

Financeira

Qualidade  
na 

prestação 
de serviços

Segurança

Inovação 
Tecnológic

a

Melhoria 
nos 

processos 
de gestão

•Identificação Única de Utente
•Registo de Saúde Electrónico
história Clínica Electrónica
•Gestão Centralizada dos Cuidados 
prestados
•Contact Center e Portal da Saúde

• Implementação de Modelos de 
Qualidade ( ISO….)
• Normalização  Processos e 
Procedimentos
• Avaliação  dos serviços/técnicas
• Gestão Listas de Espera
• Rastreabilidade e Transparência



As linhas de acção propostas

Orientação 
ao Utente

Interopera
bilidade

Sustentabil
idade 

Financeira

Qualidade  
na 

prestação 
de serviços

Segurança

Inovação 
Tecnológic

a

Melhoria 
nos 

processos 
de gestão

Registo de Saúde Electrónico 
• Desenvolvimento e Implementação de 
Serviços de Registo de Historial Clínico
• Imagem Médica Digital Partilhada
• Controlo Integrado da Enfermarias de 
serviços de internamento
• Plataforma Integrada de tramitação/gestão 
documental
• Registos de localização e mobilidade

• Autenticação e Certificação Digital 
• Auditorias de Qualidade
• Controlo de Acesso Unificado
• Plano de Contingência e de 
Continuidade de Negócio



 Saúde

Integração



Hospitais

Consultas/Análises/Inte
rnamentos

- Consulta Beneficiário

- Confirma Direito

- Prescrição Electrónica

- Disponibilização dos Actos Hospitalares 
ao INPS

Farmácias

DGF ARFA

Prescrição Electrónica

Aplicação das Farmácias - Submissão de prescrição ao INPS  
(on-line)
- Facturação Electrónica

- Lista Nacional de 
Medicamentos
- Importação de Medicamentos 
Especiais

- Código Único

- Preços dos 
Medicamentos
- Monitorização do 
Mercado

Integração 



A produção e gestão do conhecimento

• Identificação de Padrões de comportamento

• Identificação de perfis

• Geo-referenciação
Saúde publica

• Medição do impacto dos programas de saúde

• Determinação de novas acções

• Determinação do Impacto económico

Qualidade na 
prestação de serviço

• Estimativa de procura dos serviços de saúde. 
Quais recursos? Que recursos?

• Simulações diversas 

Planificação em 
Saúde 

• Detecção de erros e dados incompletos

• Medição agregada de resultados

• Análise custo beneficio

Avaliação técnica e 
terapias 

Repositório 
Único de dados

Perguntas 
estratégicas

Respostas concretas 



A gestão do conhecimento

Informação

Normalização

Consolidação

Seleccionar
/ Analisar

Simular

Detectar e entender a realidade do 
sector da saúde
Controlar e melhorar a qualidade
Ajudar no processo de tomada de 
decisão



Unidades de Saúde

HAN HSV HSAL HSFASIS HJM
CS 

Santiago

Fibra
Redes Locais
Energia
Computadores

Wi Max 
Fibra
Rede local
Computadores

Wi Max 
Redes Locais
Computadores
Rede Estado

Wi Max
Redes Locais
Computadores

WiMax
Redes Locais
Computadores
Rede Estado



Investimentos já efectuados

• SIS (Min Saúde)

• Rede do Estado (Governo) (WIMAX)

• Medicamentos Registo (ARFA/DGFM)

• Medicine one

• SIPS (INPS/CNPS)

• Aplicativo para farmácias (INPS)



Funcionamento dos departamentos de distribuição de 
Medicamento

Deposito

Efectuar requisição ao 
Fornecedor

Autorizar Aviamento à 
Farmácia

Administrador 
Actualizar/Rejeitar e 
Autorizar Requisição

Responsável das 
Enfermarias

Requisição nos 
Formulários 

manualmente –
Antibiótico/ 

Medicamentos

(Inserção requisição 
no sistema HAN)

Farmácia 

Efectuar  
Requisição/Deposito

Autorizar Aviamentos

Actualizar/Rejeitar e 
Autorizar Requisição



Gestão Diagnósticos

Requisições / Marcação

Requisições/Confirmação –
Alteração

Requisições/Não 
confirmadas

Lista de 
Trabalho

Resultados/Requisição

Resultados/Grupo

Resultados/Impressão 
– SMS de Resultados

Estatísticas



Marcação Requisição





Gestão de Escala





Iniciativas

SNRE

Medicine One 
em curso

Equipar 
Unidades Saude 

em curso

Uniformizar 
Classificacao

Enquadramento 
Legal

Envolver todo o 
circuito de 

distribuição de 
medicamentos 

em curso

Sensibilizar 
Medicos 
emcurso

Infraestruturas 
o SNS



Rede Nacional

• Instituições On-Line

– Presidencia da 
Republica

– Assembleia
Nacional

– Supremo Tribunal

– Todos os
Ministérios

• Todos os municipios :

• Institutos

• Serviços de Saúde
– Hospitais Centrais

– Hospitais Regionais

– Delegacias de Saúde

– Centros de Saúde

?????????

??????



Integrated Solution

National IP
Platform

Cape-Verde Information Society & E-Government

Video-
Conference

System

VoIP 
System

WiMax Mobile 
System

Data 
Center

Security
System

Project Upgrade i-Gov
- Componentes -



Desafios futuros 

• Continuar a melhorar a comunicação entre todos os
intervenientes no projecto para uma melhor articulação e
eficiência nos resultados.

• Introduzir as melhorias no Medicine One, Gestão
Hospitalar, Serviços de Urgência, Estatística e Indicadores.

• Melhorar o tempo de resposta em todas as frentes.
• Continuar a atender as necessidades das estruturas com

acesso ao SIS
• Alargar a outras estruturas: HBS, HRJM, HSFASSIS.
• Continuar a promover o crescimento do SIS – novos

módulos.
• Atingir todos os objectivos almejados nos prazos e

condições previstos.



Data 
Center

A segurança e a confidencialidade dos 
dados  devem ser encarados ao mais 
alto nível…. 

….. não deve ser um tabu



As variáveis envolvidas na integração de back office
são as pessoas, os processos e tecnologia. 

……as evidências indicam que o sucesso ou o fracasso é 
menos uma questão tecnológica e mais uma questão de 
pessoas 

Desafios



Muito obrigado


