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Nunca a informação veio tão carregada de neologismos como nos últimos anos. Os 
economistas e o mercado de TI são dois dos atores que mais "entupiram" nossa mente com 
expressões novas, recheadas de sentidos refinados e muitas vezes confusos. A palavra eHealth 
é uma dessas expressões que circulam pela área de Saúde, gerando uma enorme quantidade 
de dúvidas e simbolismos. Como se trata de uma palavra da língua inglesa, mais descrédito 
traz aos chauvinistas nacionais que vêem fantasmas em tudo o que é importado. 
Poderíamos traduzir eHealth como algo parecido com "saúde eletrônica" ou "saúde digital". 
Todavia seu significado é muito mais amplo, e vem revolucionando a Saúde em todo o mundo. 
 
Web é palavra-chave 
 
Segundo a HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society -, eHealth é 
qualquer aplicação de Internet, utilizada em conjunto com outras tecnologias de informação, 
focada na melhoraria do acesso, da eficiência, da efetividade e da qualidade dos processos 
clínicos e assistenciais necessários a toda a Cadeia de 
Atendimento à Saúde. O objetivo único é prover melhores condições de tratamento ao 
paciente e melhores condições de custeio ao Sistema de Saúde. A palavra-chave é Web. Sem 
ela, não existe eHealth. 
 
O conceito inclui muitas dimensões, que vão desde a entrega de informações clínicas aos 
parceiros da cadeia de atendimento, passando pelas facilidades de interação entre todos os 
seus membros, chegando à oferta dessa mesma informação nos mais difíceis e remotos 
lugares. 
 
Dentro do modelo encontra-se um conjunto de ferramentas e serviços capazes de sustentar o 
atendimento de forma integrada e por meio da Web. Entre elas podemos citar algumas: 
Electronic Health Records (Prontuário Digital), Hospital information Systems (Gestão 
Hospitalar), National Electronic Registries (Registro Nacional de Saúde), National Drug 
Registries (Controle Nacional de Medicamentos), Decision Support Systems (Suporte a Decisão 
Clinica), Community Health Management (Gestão das Comunidades de Saúde), Telehealth 
(Telemedicina) etc. 
 
Essas soluções, integrando todos os membros da comunidade, são o cerne do conceito de 
eHealth. Pela primeira vez na história uma "tecnologia sem dono" é capaz de integrar, 
compartilhar e distribuir as informações dos pacientes a um baixo custo. A Internet já havia 
provado na área Financeira o seu poder de fogo quando milhões de usuários são o alvo. 
Faltava levar esse mesmo "milagre" para a Saúde. 
 
Pesquisa 
 
Em maio de 2005, na 58ª Assembléia da WHO (Organização Mundial da Saúde), foi 
estabelecido que eHealth seria uma Estratégia da WHO, e que ela serviria como base para que 
a Organização pudesse apoiar todas as nações-membro. Ainda em 2005, a mesma WHO criou 
o Global Observatory for eHealth (GOe), cuja tarefa inicial foi executar a primeira Pesquisa 
Global sobre eHealth. Participaram da pesquisa 93 países (48% de taxa de resposta). O 
resultado da adesão surpreendeu por ser a primeira pesquisa sobre o assunto e em cima de 
um tema relativamente novo. 
 
Todavia o mais importante foi o resultado da pesquisa, mostrando que quase 100% dos países 
estão em algum estágio do processo de desenvolvimento de suas estratégias de eHealth. 
Cerca de 60% já consideram os resultados entre "muito positivos e extremamente positivos". 
Mais que isso, a pesquisa mostra que os países estão fortemente empenhados em (1) dirigir 
suas políticas de Saúde para o modelo eHealth, (2) padronizar normas que regulem toda a 
integração da cadeia de atendimento e (3) aproveitar as melhores práticas já utilizadas 
mundialmente em comunidades de saúde, de forma a avançar mais rapidamente dentro do 
modelo. 



 
Os exemplos da utilização de eHealth já ultrapassam a centena. Um deles foi dado 
recentemente por Maria Rauch-Kallat, Ministra de Saúde da Áustria, informando que mais de 
12 mil médicos estarão conectados em uma rede nacional única, suportando os quase 8 
milhões de e-Cards (cartão inteligente de saúde) entregues à população. 
 
Isso, além de melhorar sensivelmente a qualidade do atendimento, deve eliminar o processo 
burocrático da emissão de mais de 40 milhões de autorizações/ano (papel). Da mesma forma, 
a União Européia deixou claro a irreversibilidade da utilização do eHealth no documento "e-
Health Action Plan", adotado pela European Commission em 2004. 
 
Prevenção 
 
Cada vez mais as gestores estão percebendo que a única saída é a Prevenção, e a utilização do 
modelo de eHealth é a forma mais barata e rápida de buscar informações capazes de gerar 
políticas de prevenção. 
Um exemplo emblemático dessa corrida contra o tempo são os 3 milhões de diabéticos que a 
França possui (sendo meio milhão, em situação grave). Conservadoramente, essa escala exige 
algo perto de 5,5 milhões de horas/atendimento/clinico/ano. Pois bem, a França conta hoje 
com 1 milhão de horas/ano e as estatísticas mostram que o número de diabéticos dobrará em 
10 anos. Dilema: ou quadruplica sua capacidade de 
prevenção-educação-atenção rapidamente, ou estará diante de um quadro epidêmico 
extremamente grave. O mesmo acontece em toda Europa, que dirá no Brasil. 
 
Por outro lado, a "pandemia financeira" no setor de Saúde precisa entrar numa espiral 
descendente. O déficit orçamentário da conta Saúde na Alemanha já está na casa dos 3,5 
bilhões de Euros, superam os 11 bilhões na França e ultrapassam os 3 bilhões de Euros na 
Itália. O conceito de eHealth não vai resolver tudo, mas sem ele não há qualquer esperança de 
desatar esse nó. A diferença é que esses países já descobriram isso. 
 
Assim, eHealth é muito mais do que um neologismo, trata-se de um poderoso passaporte para 
o futuro. O Brasil precisa enxergar e modelar a sua estratégia de eHealth urgentemente. 
Existem esporádicas iniciativas, muitas delas regionais, mas não existe um plano de longo 
prazo nessa direção. Aliás, para os nossos gestores de Saúde Publica, Planejamento de Longo 
Prazo continua a ser, este sim, um mero "neologismo". 
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