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RESUMO 
 
Costa CGA. Modelo de avaliação de maturidade digital de instituições brasileiras de saúde 
[Tese]. São Paulo: Programa de Pós-Graduação Gestão e Informática em Saúde, Universidade 
Federal de São Paulo; 2020. 
 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Saúde Digital (SD) como “o uso da 

tecnologia de informação e comunicação no apoio à saúde e a áreas relacionadas à saúde”. 

Monitorar a progressão da SD é fundamental, conforme inclusive estabelecido na resolução da 

OMS sobre SD. Para isso, vários métodos de avaliação foram desenvolvidos por vários autores, 

instituições e/ou empresas, sejam métodos de avaliação de TI, modelos de maturidade ou 

índices de maturidade digital. Objetivo: Desenvolver e avaliar um modelo de avaliação de 

maturidade digital para instituições nacionais de saúde. Revisão da Literatura: Foram revisados 

32 métodos desenvolvidos para avaliar a SD e/ou a maturidade digital; a maioria são complexos, 

caros e/ou de difícil aplicação prática; nenhum atendeu a todos os critérios da avaliação crítica 

realizada. Método: a partir da revisão e da análise crítica, um novo modelo de avaliação de 

maturidade digital foi desenvolvido, nomeado de Índice de Maturidade Digital para Instituições 

de Saúde (IMDIS) e validado por meio da aplicação em 107 instituições de saúde; finalmente, a 

base resultante foi analisada estatisticamente para uma amostra da realidade da maturidade 

digital das instituições de saúde do Brasil. Resultados: A partir do desenvolvimento do IMDIS 

em suas dimensões “Adoção da Tecnologia” e “Preparação da Jornada Digital” e seus cinco 

domínios “Serviços e Aplicações”, “Infraestrutura e Arquitetura”, “Dados e Informações”, 

“Estrutura e Cultura” e “Estratégia e Governança”, foi possível identificar a realidade da 

maturidade digital das instituições avaliadas. A análise da base mostra um percentual médio 44,4% 

de maturidade digital, sendo 0 a 25% entendido como Fase Tradicional (15,89% das instituições), 

26 a 50% como Fase Evolução (48,6%), 51% a 75% a fase de Sofisticação (33,6%) e, de 76% a 

100% corresponde à fase de Inovação (1,87%). Conclusão: O IMDIS mostrou ser capaz de 

reunir indicativos de maturidade digital, por meio de um método claro, auto-avaliado, on-line e 

com grande utilidade prática para as instituições de saúde. Atende 11 dos 15 critérios de 

avaliação e foi capaz de avaliar a maturidade digital de 107 instituições, indicando pontos de 

atenção, tal como o distanciamento entre os índices de adoção da tecnologia e preparação para 

a jornada digital. Além disso, destacou a baixa adoção de tecnologias para a segurança do 

paciente e a necessidade de estruturar a jornada digital. 

 

Descritores: Saúde Digital, Modelos de Avaliação, Modelos de Maturidade  
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ABSTRACT 
 

Costa CGA. Evaluation Model of Digital Maturity for Brazilian Healthcare Organizations [Thesis]. 
São Paulo: “Programa de Pós-Graduação Gestão e Informática em Saúde, Universidade 
Federal de São Paulo”; 2020. 
 

Introduction: The World Health Organization (WHO) defines Digital Health (DH) as “the use of 

information and communications technology in support of health and health-related fields”. 

Monitoring the progression of DH is essential, in according to the resolution of WHO about DH. 

For addressing this issue, many evaluation methods were created by authors, institutions and/or 

companies; they are IT evaluation methods, maturity models or digital maturity indexes. 

Objective: Develop and evaluate a digital maturity assessment model for national healthcare 

organizations. Literature Review:  Thirty-two digital maturity evaluation methods were reviewed; 

the majority are complex, expensive and heavy to use; criteria were established, and these 

methods were assessed; none achieved all criteria. Materials and Methods: From review and 

critical analysis, a new digital maturity assessment was developed, named by Digital Maturity 

Index for Healthcare Organizations (IMDIS – in Portuguese) and validated thru a research 

conducted to 107 healthcare organizations; finally, the database was analyzed statistically as a 

sample of digital maturity level of Brazilian healthcare organizations. Results: From IMDIS 

development in its dimensions (Technology Adoption and Digital Journey Readiness) and its 

domains (Services and Applications, Infrastructure and Architecture, Analytics, Structure and 

Culture, and Strategy and Governance), it was possible to identify the digital maturity reality of 

healthcare organizations evaluated. The analysis of the database shows an averaged percentage 

of 44% of digital maturity, being 0 to 25% as Traditional phase (15,89% of organizations), 26 to 

50% as Evolution phase (48,6%), 51% to 75% as Sophistication phase (33,6%) and 76% to 100% 

as Innovation phase (1,87%). Conclusion: the IMDIS showed to be able to join digital maturity 

indicatives, through a clear, self-evaluated and on-line method, very useful for healthcare 

organizations. It achieved 11 of 15 evaluation criteria and it was able to digital evaluation of 107 

organizations, presenting aspects such as distancing between technology adoption and digital 

journey readiness indexes. Moreover, it presented low technology adoption for patient safety and 

need to address the digital journey.    

 

Keywords: Digital Health, Evaluation Methods, Maturity Models. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Saúde e Transformação Digital  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Saúde Digital (SD) como 

“o uso da tecnologia de informação e comunicação no apoio à saúde e a áreas 

relacionadas à saúde” (1). Também segundo a OMS (2), é fundamental avaliar a 

utilização das tecnologias digitais na saúde, com o objetivo de identificar oportu-

nidades de melhoria e priorizar o desenvolvimento, a avaliação, a implementa-

ção, a expansão e um nível de utilização mais avançado; tendo como objetivo a 

promoção da equidade e o acesso universal, incluindo grupos de necessidades 

especiais que são vulneráveis no contexto da SD. Ainda, a SD pode ser enten-

dida como sendo uma transformação cultural (3), na qual as tecnologias disrupti-

vas estão transformando a prática assistencial, mudando a relação médico-pa-

ciente e democratizando a saúde. 
 

Cabe destacar o impacto das tecnologias digitais na saúde (4–9), na produ-

tividade, qualidade assistencial, segurança e satisfação do paciente, satisfação 

da equipe assistencial, retorno sobre investimento e redução de custos. Também 

pode se incluir o impacto positivo em indicadores clássicos na gestão da saúde 

pública (1) ou em instituições de saúde, tal como um hospital (6). Porém, apesar 

de certa insegurança no fato de que todos esses benefícios sejam reais e men-

suráveis (4–9), há um consenso que é preciso avançar na SD (10). 

 

Neste contexto de incorporação de novas tecnologias digitais, a expres-

são Transformação Digital (DT) está presente em muitos documentos nas mí-

dias e várias em publicações científicas. Jurgielewicz (2019) (11), identificou mais 

de 100 artigos com definições de DT, com expressões e conceitos que variam 

desde a incorporação de tecnologias mais tradicionais como Enterprise Resou-

rce Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) e outros siste-

mas de informação, até tecnologias digitais avançadas, tais como analytics, mo-

bilidade, redes sociais e dispositivos inteligentes. 
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Assim, pode-se entender que DT é o processo de incorporar as tecnolo-

gias digitais e inovações disruptivas (12). Consequentemente, na área de saúde, 

todo e qualquer projeto de SD pode ser entendido como transformação digital, 

como identificou Herrmann et al (2018) (12) mais de 400 projetos de DT na área 

de saúde. 
 

1.2. Modelos de Maturidade 

O processo de transformação digital deve ser guiado por meio de métodos 

de avaliação e modelos de maturidade (13), visando alcançar os níveis mais avan-

çados de incorporação tecnológica, bem como estar preparado para a jornada 

digital. 

 

Segundo Proença e Borbinha (2016) (13), um Modelo de Maturidade (MM) 

é um método de avaliação de diferentes aspectos de um processo ou de uma 

organização, com diferentes níveis de maturidade, de mais básico ao mais avan-

çado, permitindo: (a)  medição para fins de auditoria e benchmarking; (b) medi-

ção do progresso de acordo com os objetivos; e (c) entendimento das forças, 

fraquezas e oportunidades. Adicionalmente, os MM também se prestam para 

avaliação na evolução de pessoas, organizações e áreas funcionais (14). 

 

Um MM pode ser estruturado de diferentes formas, mas em geral, pos-

suem a seguinte estrutura (13): 1) nome do MM; 2) número de níveis; 3) nomes 

dos atributos; 4) números dos atributos; 5) definição do que é a maturidade para 

aquele domínio; e 6) Praticabilidade (específico para um problema ou geral). Co-

mumente, os MM possuem um algoritmo próprio, com pontos e pesos em cada 

atributo, e, de acordo com a resposta, definem em que nível (estágio) está a 

instituição. Infelizmente, a maior parte dos métodos, mesmo em publicações ci-

entíficas, não deixam claro qual é a pontuação de cada questão-resposta, nem 

o algoritmo de cálculo. 

 

Devido a grande correlação dos MM com a incorporação de uma tecnolo-

gia, muitos modelos levam o nome de adoption model, tais como os modelos de 
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maturidade da HIMSS Analytics (15). Na área de saúde, há inúmeros modelos de 

maturidade que avaliam diferentes aspectos, especialmente a maturidade de 

processos e a adoção de tecnologias (14,16). Mais especificamente na área de 

sistemas de informação, os MM têm sido usados como um framework para ava-

liar o grau de adoção de certas tecnologias e a automação de processos, visando 

identificar oportunidades de melhoria, bem como para estabelecer um guia para 

transformação digital (17). Essa abordagem permite que todo o processo de mu-

dança seja ordenado, organizado e metodologicamente orientado, segundo me-

lhores práticas, embutidas nos requisitos dos MM, reduzindo assim o natural 

caos de um projeto complexo (18). 
 

1.3. Métodos de Avaliação de TI 

Além dos tradicionais MM, muitos projetos são avaliados segundo meto-

dologias que visam estabelecer, por exemplo, o sucesso da implementação de 

um sistema de informação. DeLone e McLean desenvolveram um modelo de 

avaliação do sucesso de um sistema de informação (19). Este modelo, que ficou 

conhecido como Delone and McLean IS success model, abrange diferentes pers-

pectivas que foram agrupadas em seis categorias principais, num modelo com 

interdependências entre as categorias. Conforme descrito por Urbach e Müller 

(2011) (19) e decidido manter o termo na língua original neste texto, as principais 

categorias propostas pelo modelo são: 
 

a) Information quality: capacidade de armazenar, entregar ou pro-

duzir uma informação de qualidade. 

b) System quality: foco nos aspectos de usabilidade e desempenho 

do sistema.  

c) Service quality: qualidade do serviço que o sistema é capaz de 

oferecer. 

d) System use/usage intentions: verifica a real utilização e intenção 

de uso do sistema. 

e) User satisfaction: refere-se à satisfação do usuário ou mesmo o 

seu prazer em lidar com o sistema. 
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f) Net system benefits: indicadores que mostram que o sistema está 

de fato contribuindo com os setores da instituição. 
 

Várias dessas categorias possuem interdependência. Portanto, se o sis-

tema tem uma alta qualidade da informação, muito provavelmente o usuário irá 

utilizá-lo ainda mais. De modo geral, todos contribuem para resultados positivos 

agrupados na categoria Net system benefits. 
 

Com alguma correlação com o DeLone and McLean IS Success Model, 

há ainda o Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) que 

por sua vez é uma evolução do TAM - Technology Acceptance Model (20). Ambos 

buscam um método objetivo de avaliar a aceitação do usuário em relação a al-

guma tecnologia. Os relatos da utilização DeLone and McLean IS success model 

foram destacados por autores como Saghaeiannejad-Isfahani et al. (2015) (21) 

que utilizaram o modelo para analisar a qualidade de um sistema de informação 

hospitalar, enquanto que Bossen et al. (2013) (22) o utilizaram para realizar a ava-

liação da abordagem, resultados e fatores de sucesso de um prontuário eletrô-

nico do paciente. Outros estudos apontam inclusive para a necessidade de in-

clusão de novas variáveis nos modelos de avaliação pós-implementação de sis-

temas clínicos (23). 
 

1.4. Índices de Maturidade 

Algumas organizações, em geral empresas de consultoria ou de TI, cria-

ram métodos para determinar o nível de maturidade digital de uma instituição. 

Alguns desses índices expressam um percentual de digitalização (0 a 100%), em 

determinada área ou em termos gerais consideram algumas dimensões e domí-

nios. Outros se assemelham aos MMs. Tais índices não apresentam clareza na 

metodologia científica e não foram publicados em periódicos científicos. A Ta-

bela 1 apresenta um resumo dos índices encontrados numa busca no Google, 

com a expressão “Digital Maturity Index” ou “digital assessment framework” 1. 

 
1 os índices específicos da área de saúde foram excluídos desta tabela porque estão apresentados posteriormente neste 

documento 
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Tabela 1 – Índices de Maturidade Digital 

 

1.5. Avaliação da Saúde Digital 

Como exposto anteriormente, há diversos métodos de avaliação, sejam 

modelos de maturidade, aceitação e sucesso ou, mesmo, índices de maturidade 

digital. Na área de saúde, alguns outros artigos já destacaram esforços para re-

visar os modelos de maturidade existentes (14,16). Entretanto, é preciso atualizar 

periodicamente tal revisão, visto a velocidade da tecnologia e o surgimento de 

outros modelos de maturidade específicos para a área de saúde. Além disso, os 

artigos até então revisados não incorporam outros métodos de avaliação de Tec-

nologia da Informação nem índices de maturidade digital que possam também 

ser utilizados na área de saúde. Conforme inclusive estabelecido na resolução 

da OMS sobre SD (2), monitorar a progressão da SD é fundamental. 
 

Percebe-se com isso que é fundamental o desenvolvimento de métodos 

de avaliação e/ou modelos de maturidade aplicáveis e específicos para a área 

de SD que possam, além de avaliar e guiar a transformação digital em saúde, 

Nome do Índice 
Organização 

Desenvolvedora 
URL 

Digital Maturity Index  NCC Group 
https://www.nccgroup.trust › globalassets › 
digital-maturity-index-dmi 

Digital Maturity Index The Growth Hub 
https://www.thegrowthhub.biz/digital-matu-
rity-index 

Digital Maturity Index CISCO 
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_sg/as-
sests/pdfs/109566-d1-ebook.pdf 

Digital Maturity Model Deloitte 

https://www2.deloitte.com/content/dam/De-
loitte/global/Documents/Technology-Media-
Telecommunications/deloitte-digital-matu-
rity-model.pdf 

Digital Quotient McKinsey 
https://www.mckinsey.com/solutions/digital-
20-20/our-assessments/strategy 

The Digital Maturity Model 
5.0 

Forrester 
https://www.forrester.com/report/The+Digi-
tal+Maturity+Model+50+Interactive+Tool/-
/E-RES137527 

The Six Stages of Digital 
Transformation 

Altimeter 
https://www.prophet.com/2016/04/the-six-
stages-of-digital-transformation/ 

Digital maturity asses-
sment 

BDC 
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entre-
preneur-toolkit/business-assessments/digi-
tal-maturity/pages/default.aspx 
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também ser utilizados para monitorar a evolução da SD no contexto de comuni-

dades de instituições de saúde, sejam grupos, cidades, estados ou países. Es-

ses métodos são subsídios para o desenvolvimento de um plano de evolução 

(roadmap) para tornar os sistemas de saúde mais digitais e, assim, usufruir dos 

benefícios que a SD pode trazer à saúde em si. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo de avaliação de maturidade digital para institui-

ções nacionais de saúde. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Desenvolver, testar e validar um modelo de avaliação simples e, ao 

mesmo tempo, abrangente, capaz de analisar a maturidade digital 

de instituições de saúde, considerando as dimensões de adoção 

da tecnologia e preparação para a jornada digital que atenda aos 

critérios de avaliação estabelecidos neste estudo. 

b) Analisar a base de dados resultante da validação do modelo de-

senvolvido, visando apresentar e discutir o nível de maturidade di-

gital das instituições de saúde do Brasil. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Metodologia da revisão 

A revisão da literatura foi realizada utilizando componentes da metodolo-

gia da revisão integrativa (24,25), mas com pesquisas adicionais em plataformas 

digitais. Reconhecendo que a resolução da OMS sobre SD (2) ressalta a impor-

tância de avaliar, guiar e monitorar a SD, os autores deste projeto questionam 

se realmente os métodos de avaliação, modelos e índices de maturidade digital 

atualmente já desenvolvidos e aplicados na área de saúde são capazes de rea-

lizar tal tarefa. 
 

Para responder a esse questionamento, procedeu-se uma ampla revisão 

bibliográfica, a partir de artigos científicos publicados no Pubmed. Considerando 

ainda que muitos métodos de avaliação em SD foram desenvolvidos por empre-

sas, associações ou governos e, por sua vez, não foram publicados em periódi-

cos científicos, fez-se necessário uma ampla busca na Web, usando o meca-

nismo de busca Google. 
 

A partir da identificação de dois artigos iniciais sobre o assunto (14,16), os 

descritores para busca foram definidos conforme Tabela 2, contendo a descrição 

da busca e o número de artigos retornados. A busca utilizando descritores 

MeSH, usando os termos de modelos de avaliação ou de maturidade são gené-

ricos, ao mesmo tempo que, no MeSH, ainda não estão vinculados ao domínio 

de Medical Informatics.  

 

Após a pesquisa no PubMed, procedeu-se as mesmas buscas no LILACS, 

que retornou quatro artigos no total (mesmo com a tradução do termo para por-

tuguês e espanhol); tais artigos não estavam correlacionados ao objeto desta 

pesquisa e foram descartados. Posteriormente, uma ampla pesquisa foi reali-

zada na Web utilizando-se o Google com as mesmas palavras-chave. 
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Tabela 2 - Descritores de Busca e Número de Artigos retornados no PubMed 

Descritor e/ou palavras-chave 
Número de artigos 

retornados 

(medical informatics[MeSH Terms]) AND "maturity models" 3 

"maturity models" 14 

maturity assessment digital health 61 

Maturity model for hospital information systems 70 

"adoption model" digital 8 

"adoption model" information systems 20 

"digital transformation" evaluation 18 

“Digital Maturity Index” 22 

"digital transformation" maturity model 3 

"digital health" adoption model 42 

"Maturity model" health 47 

"Maturity model" "information systems" 11 

"Maturity model" health information systems 13 

"Maturity model" ehealth 5 

“digital health" maturity 13 

 

A partir dos artigos dos científicos e dos documentos coletados na Web, 

foram aplicados critérios de inclusão e exclusão. Tais critérios foram estabeleci-

dos a partir da premissa que o objetivo deste estudo é identificar métodos de 

avaliação em SD, sejam modelos de maturidade, de adoção, de aceitação, de 

sucesso ou índices de maturidade digital que possam ser utilizados para avaliar, 

guiar e monitorar a SD. Os seguintes critérios de inclusão foram aplicados: a) 

apresentasse um método de avaliação, modelo de maturidade ou índice de ma-

turidade; b) método objetivo de análise, resultando num estágio, score ou índice; 

e c) descrevesse os critérios de avaliação. Como critério de exclusão, não ter 

aplicação em ambiente real. 

 

Após a aplicação dos critérios, 51 artigos e/ou documentos foram seleci-

onados e analisados. Os artigos foram categorizados em: 1) descreve um mo-

delo ou método em si; 2) descreve a aplicação de um modelo; e 3) artigos de 

revisão. Alguns artigos descreviam um único método, modelo ou índice, en-

quanto outros artigos descreviam vários, visto que se tratavam de artigos de 
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revisão (14,16). Não foram considerados para análise individualizada os métodos 

ou modelos descritivos nos artigos de revisão (14,16), visto que os seus artigos 

originais ou documentos técnicos não foram apresentados pelos mecanismos de 

busca com os critérios utilizados na Tabela 2. 

 

Todos os métodos, modelos ou índices foram identificados, categorizados 

e descritos, excluindo aqueles que não eram específicos da área de saúde, visto 

que o objetivo é identificar aqueles que possam ser usados para avaliar, guiar 

e/ou monitorar a SD. 

 

3.2. Revisão descritiva dos métodos de avaliação 

Um dos modelos mais antigos foi desenvolvido pelo International Data 

Corporation (IDC), citado por alguns artigos mas sem uma fonte específica 
(14,16). Este modelo descreve a jornada do hospital digital em cinco etapas, cate-

gorizadas em: 1) Sistema de Informação Hospitalar Básico; 2) Sistema de Infor-

mação Hospitalar Avançado; 3) Sistema de Informação Hospitalar com Centro 

Clínico Avançado; 4) Hospital Digital; e, finalmente, a 5) Organização Virtual Di-

gital. Apesar de ter sido um grande marco, foi relativamente pouco usado inter-

nacionalmente, talvez porque não possui todos os detalhes necessários para or-

ganizar e guiar a jornada digital de uma instituição e, por fim, não foi continuado. 

 

Por outro lado, alguns autores buscaram um método de avaliação que 

possuísse uma relação maior com o TAM - Technology Acceptance Model (20), 

visando estabelecer quais são os fatores críticos para que um sistema de infor-

mação tenha maior sucesso na sua implantação, especialmente sob o ponto de 

vista dos seus usuários que, na área de saúde, são predominantemente profis-

sionais de saúde. Nessa linha, o Unified Model of Information System Conti-

nuance (UMISC) foi desenvolvido para avaliar o grau de aceitação e continui-

dade de um sistema clínico de informação pela equipe do Hospital Georges Pom-

pidou em Paris (23). O UMISC considera cinco dimensões de análise: qualidade, 

percepção de utilidade, confirmação de expectativas, satisfação do usuário e in-

tenção de continuidade (Figura 1). Esse modelo foi sendo desenvolvido e 
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amadurecido ao longo de vários anos; recentemente aplicado para uma avalia-

ção longitudinal de mais de 14 anos de implantação e utilização do sistema clí-

nico do hospital (26) e também validado em outras organizações de saúde de 

diferentes países (27). 

 

 

FONTE: Hadji B e Degoulet P (2016). 

Figura 1 - Visão Geral do UMISC com as relações entre as dimensões avaliadas 

 

Os modelos mais utilizados em todo o mundo foram desenvolvidos pela 

HIMSS Analytics(15). Esta instituição desenvolveu vários modelos de maturidade 

de 8 estágios (0 ao 7) que foram sendo lançados e evoluídos ao longo dos últi-

mos 12 anos. O estágio 0 (zero) representa a instituição de saúde que não possui 

nenhum dos requisitos implementados, enquanto o estágio 7 representa aquela 

instituição que adotou todas as recomendações e implementou todas as tecno-

logias e processos preconizados pelo modelo. O mais antigo é o modelo EMRAM 

que foi desenvolvido com o objetivo de mostrar o caminho para o prontuário ele-

trônico avançado, incluindo vários aspectos da jornada digital para instituições 

hospitalares, tais como o circuito da medicação, governança, analytics, infraes-

trutura, dentre várias outras categorias (Figura 2). A partir do EMRAM, a HIMSS 

Analytics desenvolveu os demais modelos, muitas vezes representando uma es-

pecialização do EMRAM para um determinado tipo de instituição de saúde (por 

exemplo, O-EMRAM para ambulatórios e DIAM para centros de diagnóstico por 

imagem), outras vezes criando modelos para uma determinada categoria (por 

and H7 in late post-adoption. Hypothesis H15, not analyzed in the
longitudinal study, has been validated in the current late post-
adoption study. H12 is introduced in UMISC as a highly plausible
hypothesis to be tested in future studies. Social norm, that
was positively and significantly associated with CIS use in the
2014–2015 dataset, could also be introduced as a determinant of
sytem use in the UMISC metamodel (hypothesis H16).

5. Discussion and conclusion

5.1. Study results

This paper focusses on the determinants of satisfaction and
continuance intention in a very late post-adoption phase (i.e., more
than ten years after the initial deployment) for a multi-professional
group of end users of an HIMSS/EMRAM level 6 CIS of HEGP. It
extends the observations derived from a 14-year longitudinal
evaluation of CIS acceptance in the same 800-bed university
hospital that opened in July 2000 [29]. An ITPAM2 model of evalu-
ation as described in the paper was used; the three constructs, i.e.,
PU, CISQ and CE, explained 84% of the satisfaction construct and
after adding SAT 53% of the CI construct for the 2011–2015 dataset
created from the four successive surveys (2011, 2013, 2014, and
2015) and 92% and 69%, respectively, from the two last surveys
(2014–2015) – for which all construct-related questions had been
made mandatory.

There are several issues with the evaluation of CIS based on CI:
the selection of the study period with regard to the CIS deployment
phase, the CIS components to be evaluated, the target end-user
population, the selection of variables and their grouping into con-
structs, and finally the hypothesis to be tested on a selected model.
This study targeted a very late adoption period, i.e., more than
10 years after the initial CIS deployment, and all categories of users
that were both directly involved with patient management and
had direct access to part of or the entire CIS with its different com-
ponents. In a close to paperless environment and depending on
their profession, end users must access at least a few CIS functions.
For example, physicians are obliged to access the CIS to review the
different investigation results, including imaging results or the cur-
rent drug orders and dispensation. Nurses need to access the CIS to
interact with the flowcharts and plan their hour-by-hour activities.
Secretaries access the EHR to produce patient reports that will
integrate results that are automatically fed into the EHR or to

schedule appointments. This situation is standard for any level 6
HIMSS/EMRAM hospital, such as HEGP, and corresponds to an
MU target. This may explain why late post-adoption CIS usage
was neither associated with satisfaction nor with continuance
intention in SEM and was removed from the ITPAM2 evaluation
model.

Lower scores for satisfaction and its determinant constructs in
the physician group were observed in our first 2004 evaluation
[47] and were still observed here more than 10 years after the
opening of the hospital, despite regular increases in each profes-
sional category. A similar difference, which has been frequently
observed elsewhere, can be related to the excessive initial expecta-
tions of physicians, excessive time spent with some of the CIS
components, such as the CPOE, or other sociological features.
Interestingly, perceived CIS availability, which is clearly not
profession-dependent but is system-dependent, was not signifi-
cantly different among the three groups of users, even if it was
slightly lower for the medical group than for the two other groups.

Facilitating conditions that include CIS support and training as
possible determinants of satisfaction in TAM2 and ISSM were
not significant in SEM and were withdrawn from the ITPAM2
evaluation model but not of the UMISC metamodel.

5.2. Implications for research on CIS acceptance and continuance
intention models

One of the main hypotheses in this work was that in the long
run, no single existing model of IS acceptance could sufficiently
explain satisfaction and continuance intention, hence the proposal
for an integrative model. This hypothesis was confirmed because
the five selected constructs, borrowed from five validated models
(TAM2, UTAUT, ISSM, ECM, and ITPAM), explained 84% of the sat-
isfaction variance and 53% of the continuance intention variable,
which is an improvement compared to the ECM model alone.
The results were even more impressive in the subgroup analysis
performed on the combined 2014–2015 surveys with percentages
of variance in satisfaction and continuance intention reaching 92%
and 69%, respectively (see Appendix A, Figs. A3 and A4).

As in ECM, perceived usefulness appears as a direct determinant
of IS continuance intention and an indirect determinant through
the satisfaction construct. However, PU could also be considered
a variable within the net benefits construct of ISSM, as proposed
by Wang and Liao [48]. The major departure of ITPAM2 from the
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exemplo, AMAM para analytics e INFRAM para infraestrutura computacional). 

Também foram desenvolvidos modelos numa visão mais integrada do sistema 

de saúde, tal como o CCMM para garantir a continuidade do cuidado por meio 

do uso da tecnologia da informação (foco em interoperabilidade), ou o CISOM 

com o intuito de avaliar a cadeia de suprimentos. O EMRAM continua a ser o 

MM mais utilizado no mundo, inclusive com um processo de validação presen-

cial, com instituições de saúde certificadas nos estágios 6 e 7 em todos os con-

tinentes. Atualmente, a HIMSS está também unificando os modelos para criar 

framework da saúde digital que visa apresentar o caminho para a SD de maneira 

ampla e integrada, servindo assim como um guia para a transformação digital no 

setor de saúde. 
 

 

FONTE: Website da HIMSS Analytics 

Figura 2 - Modelo EMRAM da HIMSS Analytics 

Com a crescente utilização de MM, alguns autores perceberam que havia 

lacunas em muitos deles, principalmente porque a avaliação proposta é restrita 

a um único domínio ou dimensão. Nesta perspectiva, o Hospital Information 

System Maturity Model (HISMM) foi desenvolvido com a intenção de ser um 
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método de avaliação da maturidade de sistemas de informação hospitalares (18). 

Ele é composto por seis dimensões ou, como o autor denomina, “fatores influen-

ciadores”: Data Analysis, Strategy, People, Electronic Medical Record, Informa-

tion Security e System and IT Infrastructure. Para cada dimensão, foram defini-

dos requisitos e o modelo é subdividido em 6 estágios evolutivos. Uma ferra-

menta de avaliação on-line está sendo desenvolvida pelos autores, chamada de 

eHISMM. Este MM foi desenvolvido baseado em uma metodologia reconhecida. 

Entretanto, ainda não é utilizado amplamente e, portanto, ainda precisará de uma 

avaliação de uso real, fruto da utilização do modelo por hospitais ao redor do 

mundo para evidenciar sua utilidade. Como um derivado do HISMM, os autores 

desenvolveram o HISMM Data Analytics (HISMM-DA) como uma especializa-

ção da dimensão Data Analysis (28). Este MM de 6 estágios detalham os fatores 

influenciadores para que uma instituição hospitalar possui um elevado nível de 

maturidade em analytics, considerando não só aspectos tecnológicos, mas tam-

bém a disponibilidade das informações e o seu uso real para a tomada de deci-

sões para melhoria de processos e qualidade assistencial. Da mesma forma que 

o seu modelo originário, o HISMM-DA ainda não foi utilizado plenamente em 

ambientes reais. 
 

Algumas empresas também desenvolveram seus métodos. Recente-

mente, uma reconhecida empresa de consultoria chamada “Advisory Board 

Company” publicou o modelo The Digital Health System Maturity Model (29) , 

com o intuito de guiar a transformação digital em sistemas de saúde mundo 

afora. Trata-se de um modelo de 3 estágios, com 12 dimensões. Além dos as-

pectos da adoção da tecnologia, este modelo se preocupou em destacar aspec-

tos como governança, liderança, conhecimento técnico da equipe de TI e, inclu-

sive, se há uma relação estratégica com os fornecedores de tecnologia. Entre-

tanto, não há relatos de uma utilização real e ampla deste MM. Além disso, não 

há materiais educacionais abertos e gratuitos; nem mesmo foi disponibilizado 

uma ferramenta de avaliação que pudesse colocar o MM em prática. 

 

Alguns métodos de avaliação e MM foram desenvolvidos para domínios 

e/ou dimensões muito específicos. Por exemplo, o Maturity Model for 
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Electronic Medicines Management foi proposto para acelerar a utilização do 

Personally Controlled Electronic Health Record na Austrália em 2012 (30). Trata-

se de um modelo muito simples de cinco estágios e sem relatos de utilização 

posterior. Outros modelos focaram em aspectos mais tecnológicos, tal como o 

Infrastructure Maturity Assessment Framework que avalia a maturidade da infra-

estrutura computacional de uma instituição de saúde (31). Este modelo foi conce-

bido para avaliar cinco domínios: Transport, Collaboration, Security, Mobility e 

Data Center; resultando em 8 estágios. Entretanto, esse modelo foi descontinu-

ado, ou melhor, foi evoluído para se tornar o INFRAM da HIMSS (15). Já o Gartner 

publicou um MM específico para orientar a jornada digital de fontes pagadores 

na área de saúde: Digital Healthcare Payer Maturity Model (32). Com 4 está-

gios, este modelo especifica requisitos nas áreas de informação, consumidor fi-

nal, gestão de TI, vendas e pagamento por performance, dentre outros; e foi 

desenvolvido quase que especificamente para o mercado de saúde americano. 

Enquanto muitos modelos se preocupam com a adoção da tecnologia, o Clinical 
Adoption Meta-Model (CAMM) avalia o impacto e a real aderência dos profis-

sionais usuários de um sistema de informação em saúde (SIS) (33). Este interes-

sante modelo de avaliação possui quatro dimensões: disponibilidade, uso do sis-

tema, comportamento clínico e resultados clínicos. A partir dos resultados, o mo-

delo pode classificar o projeto em avaliação em até 7 arquétipos que descrevem 

a situação que a instituição se encontra em termos de adoção de um SIS. Apesar 

da excelente abordagem dos autores, não foram encontrados relatos da sua evo-

lução ou utilização em projetos reais de SIS. 

 

No contexto da SD, muitas aplicações móveis (mHealth) têm sido desen-

volvidas. Para monitorar e avaliar projetos de mHealth, sob os aspectos econô-

micos e financeiros, os autores LeFevre et al (34), desenvolveram um método que 

classifica a solução de mobilidade em saúde em até 6 estágios, considerando 

aspectos tais como custo, viabilidade, eficácia, efetividade e sustentabilidade. 

Uma vez mais, o modelo possui uma metodologia muito interessante e uma abor-

dagem até então não identificada em outros métodos, mas não há relatos de 

ampla utilização deste método. 
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Picture Archiving and Communication System (PACS) e os demais siste-

mas para radiologia, tal como o Radiology Information System (RIS), possuem 

um papel central na automação e controle de centros de diagnóstico por imagem 

(CDI). Para orientar a sua evolução, muitos modelos de maturidade foram de-

senvolvidos. O DIAM da HIMSS é atualmente o mais utilizado em todo o mundo 

e foi desenvolvido em parceria com a Sociedade Européia de Radiologia (35). 

Entretanto, há outros modelos precursores do DIAM nesta área. O PACS Matu-
rity Model (PMM) foi desenvolvido em 2008 com o objetivo de apresentar as 

tendências da área e direcionar os CDIs para uma era mais digital (36). Possui 5 

estágios de maturidade que representam também 5 domínios avaliados: infraes-

trutura, processo, capacidade, inovação e, integração e interoperabilidade. Esse 

modelo foi bastante citado em outros artigos de referência.  

 

Outra abordagem é o modelo proposto por Knosp et al. (37) que visa avaliar 

e orientar a evolução da TI de centros de pesquisa acadêmica. Trata-se de um 

modelo de 5 estágios que considera domínios tais como políticas, governança, 

cultura, infraestrutura, liderança, além de uma série de tecnologias específicas 

para instituição dedicadas à pesquisa clínica. Esse é um modelo em fase piloto, 

mas que pretende ser uma referência para diversos centros acadêmicos colabo-

rando na progressão digital e visando auxiliar o trabalho de pesquisa clínica re-

alizada por esses centros.  

 

Ainda sobre MMs em domínios mais específicos, o Consumer Health In-
formation System Adoption Model (CHISAM) (38) possui uma abordagem dife-

rente ao propor uma análise focada no uso de sistemas de informação pelo indi-

víduo (pessoa, paciente, consumer). Esse método faz uma análise e correlações 

entre o nível de conhecimento do paciente, usabilidade, utilidade, adoção, nível 

de valor e de sucesso; inclusive com uma metodologia inspirada no TAM (19). Já 

o Health Analytics Adoption Maturity Model (HAAMM) (39), desenvolvido pelo 

Canada Health Infoway, assim como o AMAM da HIMSS Analytics (15) e o 

HISMM-DA (28), visa colaborar na avaliação de maturidade do uso de analytics 

em instituições de saúde. O HAAMM é um modelo de 4 estágios, com 6 dimen-

sões: dados, analytics, governança, infraestrutura, conhecimento e 
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privacidade/segurança. Os principais relatos do uso desse modelo estão na ava-

liação de instituições de atenção primária no Canadá (39). Outro critério muito 

comum nos MM é apoio à decisão clínica (CDS, abreviatura do termo em inglês 

Clinical Decision Support). Orenstein et al (40) propõe um modelo específico para 

apoio à decisão clínica, o CDS Maturity Model, com 5 estágios e com 3 domí-

nios de avaliação: Criação de conteúdo, Analytics e Relatórios, e Governança e 

Gerenciamento. Esse modelo foi testado em três instituições para orientar a pro-

gressão no desenvolvimento e uso de CDS.  

 

A interoperabilidade é um dos principais tópicos avaliados pelos métodos 

e MM. Os modelos de adoção da HIMSS (15), tais como EMRAM e O-EMRAM, 

exigem interoperabilidade, normalmente no estágio 7. Há inclusive o modelo 

CCMM, que é específico para garantir a continuidade do cuidado ao paciente, 

baseado na interoperabilidade entre os sistemas. Muitos governos possuem pro-

jetos de Saúde Digital, com um forte componente de Registro Eletrônico de Sa-

úde, com o objetivo de compartilhar informações clínicas entre as diversas insti-

tuições do sistema de saúde. Por isso, muitos governos desenvolveram métodos 

de avaliação ou MM para avaliar e orientar a transformação digital, especial-

mente no aspecto da interoperabilidade. Um dos modelos mais antigos identifi-

cados nesta revisão foi desenvolvido pela NEHTA – National E-Health Transition 

Authority da Austrália denominado Interoperability Maturity Model (IMM) (41). 

Além de definir 6 estágios, com 3 domínios (local, enterprise e e-Health commu-

nity), o IMM define objetivos a serem cumpridos e possui um instrumento de 

avaliação. Esse modelo serviu de base para vários outros métodos relacionados 

à interoperabilidade. Também de origem governamental, o Health Information 
Network Capability Maturity Model foi desenvolvido pelo Canada Health In-

foway como parte do projeto de SD liderado por esta instituição no Canadá (42). 

É constituído por 5 estágios e 10 domínios, dentre os quais engajamento dos 

tomadores de decisão, governança, legislação, liderança, financiamento, práti-

cas e processos, análise de impacto, uso clínico, infraestrutura e segurança, 

dentre outros. Esse modelo tem sido muito utilizado pelas províncias do Canadá 

como método de avaliação de maturidade digital de seus sistemas de saúde. 
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Ainda no contexto governamental, a organização sem fins lucrativos Me-

asure Evaluation desenvolveu um toolkit para ajudar países na avaliação do nível 

de interoperabilidade de SIS, chamado de Health Information System Intero-
perability Maturity Toolkit (43). Este modelo é formado por 5 estágios, 3 domí-

nios (liderança/governança, recursos humanos e tecnologia) e 18 subdomínios. 

Há ainda uma ferramenta on-line para avaliação gratuita de qualquer instituição 

de saúde ou país. A Measure Evaluation também desenvolveu outros métodos 

de avaliação. O Health Information System Stage of Continuous Improve-
ment Toolkit (HIS SOCI) é um método para avaliar o nível de maturidade dos 

(SIS) de um país, formado por 5 estágios de progressão em busca de um SIS 

mais robusto (44). Este MM avalia 5 diferentes domínios: liderança/governança, 

gestão e recursos humanos, infraestrutura, padrões e interoperabilidade, e uso 

e qualidade dos dados. Há ainda uma ferramenta para avaliação on-line e ex-

tenso material sobre o modelo.  

 

A OMS, por meio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), de-

senvolveu o Método de Evaluación Estándar de Sistemas de Información 
para la Salud (IS4H-MM), da sigla em inglês) para ser “uma ferramenta para 

avaliar os níveis de maturidade de um SIS e a capacidade da organização para 

operar, interagir e beneficiar-se do sistema” (45). É um MM voltado para sistemas 

de informação em Saúde Pública. São 5 estágios e 4 domínios (gestão de dados 

e de tecnologia da informação, gestão e governança, gestão e intercâmbio de 

conhecimentos, e inovação). O IS4H-MM possui ainda uma excelente ferra-

menta de avaliação em Excel com a descrição de todos os requisitos, e um for-

mulário para que a instituição possa responder e, com isso, é um relatório de 

gap analysis é gerado. 

 

A partir de experiências internacionais e científicas, muitos governos de-

senvolveram os seus próprios métodos de avaliação, índices de maturidade ou 

MM. Um exemplo latino-americano é o Índice de Madurez do Ministério da Sa-

úde do Uruguai (46). Fruto de uma pesquisa nacional realizada em diversas insti-

tuições de saúde desse país, este índice funciona como um MM com 7 estágios 

e explora o nível de utilização do prontuário eletrônico e de sistemas 
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informatizados nas áreas de laboratório, farmácia e imagens, correspondendo 

assim a 4 domínios avaliados. Além disso, também definiu estágios para o nível 

de adoção de TI pelos profissionais de saúde. Não há relatos da continuidade de 

uso deste modelo no Uruguai ou em outros países. 

 

Os MM e métodos de avaliação padronizados também foram utilizados 

para definir prioridades de investimento em projetos de Saúde Digital. O Global 
Good Maturity Model (GGMM) da Digital Square oferece uma forma de avaliar 

as ferramentas desenvolvidas para a SD (47). Ele é composto de três domínios: 

utilidade global, suporte da comunidade e maturidade do software. Apesar de ser 

um MM, o GGMM define apenas três níveis (baixo, médio e alto), o que poderiam 

ser entendidos como estágios para cada um dos três domínios. Apesar de inte-

ressante, a sua aplicação está muito restrita e não foram identificados outros 

relatos do seu uso. Também na área de análise para a tomada de decisão de 

investimento, o Digital Health Investment Review Tool (DHIRT) é um método 

de avaliação que orienta a tomada de decisão para a aquisição de soluções de 

SD (48). São 5 níveis em 12 dimensões: política de SD, ecossistemas de SIS, 

tomadores de decisão, usuários de sistemas, grupos relevantes, escala, custos 

de propriedade, efetividade e eficiência, aberto x proprietário, privacidade e se-

gurança, reuso e melhorias, e gestão de mudanças. Essa ferramenta pode ser 

utilizada para a elaboração e análise de RFPs para solução de SD, informe sobre 

verbas de pesquisa e contratos, bem como para apoiar a análise de gestores e 

profissionais envolvidos na tomada de decisão sobre ferramentas e soluções de 

SD. 

 

Um dos métodos mais completos de avaliação de maturidade digital na 

saúde é o Digital Maturity Assessment (DMA) do NHS (Ministério da Saúde da 

Inglaterra) (49). Diferentemente de um MM, é um índice percentual que indica a 

maturidade digital de uma instituição de saúde, considerando três grandes di-

mensões (preparação, capacidade e infraestrutura) subdivididos em 14 domínios 

(Figura 3). 
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FONTE: NHS (2019) 

Figura 3 - Digital Maturity Assessment do NHS 

 

Esse método foi aplicado durante os anos de 2015, 2016 e 2017 em di-

versas instituições de saúde do Reino Unido, resultando em índices individuali-

zados de maturidade digital, bem com produziu relatórios que direcionaram 

ações do governo britânico para resolver fragilidades indicadas nas avaliações. 

Neste contexto, uma instituição pode possuir um alto índice de maturidade na 

dimensão “capacidade” porque, por exemplo, implementou muita tecnologia em 

seus processos, mas se preparou pouco para a jornada digital, resultando assim 

num índice de maturidade baixo na dimensão “preparação”. Os dados gerados 

pelo DMA podem criar mapas da realidade digital de uma comunidade, tais como 

grupo de instituições, estados ou mesmo de um país (Figura 4). Conforme ainda 

comenta Johnston (50), conhecer a maturidade digital é um componente funda-

mental para a construção de um agenda de SD de qualquer instituição ou go-

verno.  
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FONTE: Jonhston (2017) (50) 

Figura 4 - Avaliação de Maturidade da Saúde na Inglaterra segundo o DMA  

 

Entretanto, ao observar o website do NHS Digital (49), o DMA parece ter 

sido descontinuado, já que não há informações sobre os anos 2018 e 2019. Além 

disso, o DMA é bastante complexo, com 179 questões, usado apenas na Ingla-

terra e disponível somente em inglês, conforme já enfatizado. 

 

O último método avaliado foi o Global Digital Health Index (GDHI) de-

senvolvido pelas HealthEnabled e Global Development Incubator (GDI), com o 

suporte e financiamento de várias organizações (51). O GDHI possui três objetivos 

principais: acompanhar indicadores de SD de cada país, permitir uma avaliação 

com benchmarking entre diferentes nações e, finalmente, motivar que os países 

avaliados possam progredir na área de SD. Os domínios avaliados nesse mé-

todo possuem origem no toolkit de estratégia de e-Saúde da OMS: liderança e 

governança, estratégia e investimento, serviços e aplicações, padrões e intero-

perabilidade, infraestrutura, legislação/política/conformidade, e recursos huma-

nos (52). De acordo com o percentual obtido em cada domínio, o nível de SD é 

subdividido em cinco fases evolutivas. 

 

O website interativo do GDHI (URL: http://index.digitalhealthindex.org) 

que, a partir do qual, podem ser visualizados os níveis de SD geral, bem como 
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o nível de cada país avaliado é ainda específico em cada dimensão (51). Anual-

mente, o grupo responsável pelo GDHI publica um relatório que apresenta o sta-

tus da SD ao redor do mundo (53). O relatório de 2019 demonstra que, em linhas 

gerais e de acordo com os países até então avaliados, a SD está na fase 3, 

conforme ilustra a Figura 5. 
 

 

FONTE: The State of Digital Health 2019 

Figura 5 - Fases da SD segundo o GDHI 

 

Importante enfatizar que a ferramenta GDHI inclui um questionário ex-

tenso, desenvolvido somente em inglês. Além disso, presta-se à análise e avali-

ação da SD de um país, não sendo possível aplicá-lo para uma instituição de 

saúde individualmente.  

 

Esta revisão teve limitações na análise dos modelos e métodos, uma vez 

que muitos foram desenvolvidos por empresas ou organizações com interesses 

comerciais, alguns por governos, com limitação de acesso aos materiais; poucos 

publicados em periódicos científicos (13,14,16). 
 

 



 

 

36 

3.3. Avaliação crítica dos métodos 

Com o objetivo de analisar os métodos, modelos ou índices identificados 

na revisão dos artigos e documentos, foram definidos 31 atributos para a descri-

ção e avaliação de cada modelo, detalhados no Anexo 1: Atributos para análise 

dos métodos). Tais atributos foram baseados nos trabalhos de Carvalho, Rocha 

e Abreu (2016) (14); Gomes e Romão (2018) (16); Flott et al. (2016) (54); e Proença 

e Borbinha (2016) (13). Os atributos foram ainda categorizados em: 
 

• Geral: informações gerais sobre o método 

• Amplitude: abrangência do método em termos de aplicabilidade e 

uso real em diferentes instituições e localização geográfica 

• Metodologia: processo de avaliação e como o método é aplicado 

na prática, bem como os seus custos 

• Fonte: informações sobre a origem do modelo, tais como ano de 

desenvolvimento e os autores do método 

• Avaliação: representam atributos que constituem uma avaliação re-

alizada pelos autores deste artigo, com o objetivo de indicar se o 

método em questão atende ou não a determinadas características 

que um MM ou método de avaliação deveria possuir para ser utili-

zado globalmente, por qualquer instituição ou profissional interes-

sado, bem como pudesse avaliar diversos tipos e comunidades de 

instituições de saúde. 
 

Todos os métodos, modelos ou índices foram então analisados e os seus 

atributos foram descritos no Anexo 2: Resumo dos métodos e modelos) e em 

detalhes no Anexo 3: Ficha Técnica dos métodos e modelos). Nesta análise e 

descrição, foram excluídos os modelos que não eram específicos da área de 

saúde, visto que o objetivo era identificar somente aqueles que possam ser usa-

dos para avaliar, guiar e/ou monitorar a SD. 

 

Para melhor avaliar os métodos, foram realizadas buscas adicionais para 

complementar as informações necessárias para o preenchimento dos atributos 

da categoria “Avaliação”. Além disso, especialistas na área de SD e profissionais 
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de diferentes instituições foram formalmente consultados e concordaram em 

contribuir na pesquisa, assinando um termo, disponível no Anexo 4: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). 

 

Todos os modelos identificados na revisão da literatura foram submetidos 

a análise crítica, segundo os critérios estabelecidos neste projeto. No total, foram 

avaliados 32 métodos de avaliação, incluindo os modelos de maturidade e índi-

ces de maturidade digital, todos específicos na área de SD. A partir dessa aná-

lise, descrita nos parágrafos a seguir, um quadro resumo foi elaborado e é apre-

sentado no Anexo 2 deste artigo. No quadro resumo são apresentadas informa-

ções gerais sobre cada método, contendo Nome, Abreviação, Tipo, Descrição, 

Número de Estágios, Escopo de Avaliação, Dimensões, Domínios e Fatores, 

Tipo de instituição de saúde, Amplitude de uso, Forma de coleta de informação, 

Instrumento de coleta de informações, Custo de avaliação, Origem do modelo, 

Ano de publicação e Autor / Desenvolvedor.  

 

De acordo com os 15 critérios da categoria “Avaliação” descritos no Anexo 

1, foi realizada uma avaliação individualizada de cada método, com gradação de 

verde (atende ao critério), amarelo (não foi possível avaliar por falta de informa-

ção ou material disponível) ou vermelho (não atende ao critério). A avaliação em 

si de cada método está detalhada no Anexo 3: Ficha Técnica dos métodos e 

modelos). 

 

Ao observar a Tabela 3, com o resumo por cada critério avaliado, pode-

se entender que, de uma maneira geral, a grande maioria dos modelos são ca-

pazes de oferecer um roadmap, ou seja, por meio da utilização de método a 

instituição de saúde pode construir um plano para evoluir naquela dimensão ou 

domínio avaliado. Assim como, a maior parte oferece uma avaliação individuali-

zada e continuada que, respectivamente permite uma visão da instituição isola-

damente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de analisar a sua própria pro-

gressão com o passar do tempo. Por outro lado, ao analisar o critério “Comuni-

dades”, somente 10 dos 32 modelos poderiam ser utilizados para acompanhar a 

transformação digital numa cidade por exemplo. Ainda nesse aspecto de aplicar 
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um modelo como instrumento de monitoramento da progressão da saúde digital, 

é fundamental que o modelo seja capaz de avaliar diferentes tipos de organiza-

ção de saúde (hospital, clínica, laboratório, dentre outros) e cerca 20 dos 32 são 

de característica multi-institucional. 

 

Tabela 3 – Resumo da avaliação crítica dos modelos 

Avaliação Atende Indisponível Não atende 

Multidimensional 16 7 9 

Global 16 0 16 

Múltiplos Idiomas 3 0 29 

On-line 11 0 21 

Autoavaliação 17 1 14 

Livre acesso 16 6 10 

Material educativo 4 25 3 

Treinamento 3 25 4 

Suporte  11 17 4 

Continuidade de versão 8 20 4 

Multiinstituição 20 0 12 

Avaliação individualizada 24 2 6 

Avaliação continuada 24 2 6 

Comunidades 10 3 19 

Roadmap 25 1 6 

 

 

Considerando que os modelos deveriam ser utilizados ao longo do tempo, 

é fundamental que eles evoluam, incorporando nossos requisitos por exemplo, 

mas que mantenham uma relação com as suas versões anteriores, de forma a 

comparar uma avaliação com a outra, garantindo que o monitoramento de longo 

prazo seja viável. Neste aspecto, de acordo com a avaliação realizada, apenas 

8 modelos conseguem garantir isso, já tendo, inclusive, uma mudança de versão 

ao longo da sua história. 
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O modelo não pode ser somente conceitual. Deve permitir a sua utilização 

prática e, para isso, são fundamentais o atendimento aos critérios de multi-idi-

oma, on-line, autoavaliação, livre acesso, material educativo, treinamento e su-

porte. Ao analisar tais critérios, observa-se que a maior parte não oferece mate-

rial educativo, treinamento nem suporte. Quanto ao livre acesso, o que corres-

ponde a possibilidade de acesso o instrumento de avaliação sem qualquer custo, 

apenas a metade dos modelos são totalmente gratuitos. Ser on-line e permitir 

uma autoavaliação, facilita muito a aplicação prática do modelo; 17 dos 32 pos-

suem instrumentos de autoavaliação e 11 são completamente on-line. 

 

Abrangência e amplitude, são características positivas de um modelo que 

se presta a avaliar a utilização das tecnologias digitais ou maturidade digital na 

saúde, visto que há diversas intervenções digitais possíveis na saúde (1) e todos 

os países precisam de instrumentos para mensurar a progressão da SD, bem 

como instituições de saúde de diferentes locais ao redor do mundo também bus-

cam medir a sua maturidade digital. Sendo assim, os modelos foram avaliados 

também nos critérios multidimensional e global. Neste último aspecto, exata-

mente a metade dos modelos teria amplitude de uso para ser uma ferramenta 

globalmente utilizada. Também, a metade dos modelos identificados são multi-

dimensionais, sendo, o restante, modelos específicos que avaliam uma dimen-

são ou um domínio em profundidade, o que não é, necessariamente, uma carac-

terística negativa, visto que por vezes é aconselhável aprofundar a análise para 

criar um roadmap específico em determinada área (28). 

 

Na análise específica de cada modelo, apresentada no Anexo 3 e 

sumarizada na Tabela 4 que apresenta o total da avaliação por modelo, pode-se 

verificar que nenhum dos modelos atendeu a todos os critérios, ou seja, nenhum 

dos 32 modelos obteve a pontuação máxima, com status “Atende” nos 15 crité-

rios avaliados.  
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Tabela 4 – Total de Critérios Atendidos por cada Modelo avaliado 

Modelo Atende Indisponível Não atende 

EMRAM 10 2 3 

O-EMRAM 10 2 3 

AMAM 8 4 3 

CCMM 7 3 5 

DIAM 8 3 4 

INFRAM 9 2 4 

CISOM 8 3 4 

IDC HIT 4 0 11 

UMISC 5 4 6 

HISMM 7 4 4 

HISMM-DA 6 4 5 

DHSMM 5 2 8 

MMeMM 3 5 7 

IMA 5 1 9 

DHPMM 5 4 6 

CAMM 2 2 11 

mHealth 1 6 8 

PMM 3 5 7 

ITMM 6 4 5 

CHISAM 4 6 5 

HAAMM 6 4 5 

CDS-MM 4 8 3 

IMM 7 4 4 

HIN-CMM 8 4 3 

HIS IMM 10 3 2 

HIS SOCI 9 2 4 

IS4H-MM 12 1 2 

IM 6 4 5 

GGMM 8 4 3 

DHIRT 7 4 4 

DMA 5 4 6 

GDHI 10 1 4 
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Observando-se a Tabela 4, há alguns modelos que se destacam. Por 

exemplo, os modelos EMRAM e O-EMRAM da HIMSS Analytics atendem a 10 

dos 15 critérios (15). Já o HIS IMM da MEASURE Evaluation (43), foi classificado 

positivamente em 10 critérios. Mas, o modelo IS4H-MM da OPAS/OMS (45) foi 

que obteve a melhor avaliação, considerando os critérios adotados. Essa avali-

ação muito positiva se deve ao fato que esse modelo foi concebido com o obje-

tivo de avaliar os níveis de maturidade de um SIS, bem como a capacidade da 

organização para operar, interagir e beneficiar-se do sistema. Além disso, con-

sidera múltiplas dimensões, tais como gestão de dados e de tecnologia da infor-

mação, gestão e governança, gestão e intercâmbio de conhecimentos, e inova-

ção. Percebe-se então que o IS4H-MM é abrangente e analisa questões tecno-

lógicas e de gestão, considerando assim a adoção das tecnologias digitais e a 

preparação para a jornada digital. Mas, esse modelo foi desenvolvido para ava-

liar uma região ou um país por exemplo, não permitindo a avaliação individuali-

zada de uma única instituição de saúde, como um hospital. Consequentemente, 

a sua adoção como ferramenta de monitorar a progressão da SD numa institui-

ção isolada e em comunidades, como um grupo de hospitais representa dificul-

dade ou desafio de futura adaptação. 

 

Também fica evidente que os métodos possuem propósitos diferentes. 

Alguns foram desenvolvidos por empresas com finalidade comercial, ou seja, 

oferecer uma avaliação por meio de um serviço de consultoria, bem como uma 

certificação que chancela que a instituição alcançou o nível máximo, normal-

mente um MM, abordagem muito tradicional para os modelos da HIMSS (15). Ou-

tros métodos foram desenvolvidos por governos para avaliar e monitorar a SD, 

muitas vezes num contexto específico, tal como o nível de interoperabilidade do 

país. Alguns poucos foram desenvolvidos com finalidade puramente acadêmica, 

com o objetivo de explorar uma temática mais tecnológica. A  Tabela 5 apresenta 

um panorama dos métodos com a quantidade (num total de 32 métodos), se-

gundo tipo de instituição avaliada, origem do modelo e amplitude de uso. 
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Tabela 5 – Origem, tipo e amplitude dos métodos avaliados 

Categoria Descrição 
Quantidade de 

Métodos 

Tipo de instituição avaliada 

Ambulatório 

Centro de Diagnóstico por imagem 

Centros Acadêmicos 

Governo 

Hospital 

País 

Qualquer instituição de saúde 

Sistemas de saúde 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

16 

5 

Origem do modelo 

Acadêmico 

Empresa 

Governo 

ONG 

Organismo Internacional 

9 

11 

6 

5 

1 

Amplitude de uso 
Internacional 

Local 

17 

15 

 

 

A partir da revisão dos métodos e da sua análise crítica, sumarizada na 

Tabela 4 e na Tabela 6, fica evidente que não há um modelo capaz de avaliar de 

maneira objetiva, simples e completa a maturidade digital de uma instituição de 

saúde e, portanto, não foi possível identificar um modelo abrangente para moni-

torar a SD no contexto de uma cidade, um estado ou mesmo de um país. 
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Tabela 6 – Avaliação crítica dos métodos revisados 

 
 

 
 

  

Método Multi-
dimensão

Global Múltiplos 
Idiomas

On-line Auto-
avaliação

Livre 
acesso

Material 
educativo

Treina-
mento

Suporte 
Continui-
dade de 
versão

Multi-
instituição

Avaliação 
individua-

lizada

Avaliação 
conti-
nuada

Comuni-
dades

Roadmap

EMRAM

O-EMRAM

AMAM

CCMM

DIAM

INFRAM

CISOM

IDC HIT

UMISC

HISMM

HISMM-DA

DHSMM

MMeMM

IMA

DHPMM

CAMM

mHealth

PMM

ITMM

CHISAM

HAAMM

CDS-MM

IMM

HIN-CMM

HIS IMM

HIS SOCI

IS4H-MM

IM

GGMM

DHIRT

DMA

GDHI
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4. MÉTODOS 

A presente tese de doutorado caracteriza-se como uma pesquisa explo-

ratória e descritiva que, após a revisão da literatura e da avaliação críticas dos 

métodos, foi dividida em duas fases complementares: 

 

1) Desenvolvimento de um novo modelo: desenvolver, testar e validar 

um método de avaliação simples e, ao mesmo tempo, abrangente, 

capaz de analisar a maturidade digital de instituições de saúde. 

 

2) Análise da maturidade digital: analisar a base de dados resultante 

da pesquisa de maturidade digital realizada com instituições de sa-

úde. 

4.1. Desenvolvimento de um novo modelo 

Para o desenvolvimento do novo modelo, a revisão da literatura foi funda-

mental para o estabelecimento de quais dimensões e domínios seriam a base 

para a proposta. Os critérios do Anexo 1 e a análise crítica dos métodos pesqui-

sados, disponível nos Anexo 2 e Anexo 3, foram os fundamentos usados para a 

concepção do novo modelo de avaliação, conjugado com outros processos de 

desenvolvimento de métodos de avaliação e modelos de maturidade (17). 

 

Inicialmente, foram definidas duas grandes dimensões e cinco domínios. 

Então, os domínios foram divididos em 28 subdomínios, representativos dos 

principais indicadores para avaliar a maturidade digital de uma instituição de sa-

úde, definidos a partir dos métodos mais utilizados e abrangentes pesquisados 
(15–18). 

 

A etapa seguinte foi definir se seria um MM, um índice de maturidade ou 

um método de avaliação a ser proposto. Com o objetivo de desenvolver algo de 

fácil adoção, optou-se por um índice percentual, indicando o nível de maturidade 

digital de acordo com o percentual obtido. Este índice foi nominado como Índice 

de Maturidade Digital para Instituições de Saúde (IMDIS). 
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Com essas definições, partiu-se para validar se as dimensões, domínios 

e método estariam coerentes com um modelo que seria utilizado para avaliar a 

maturidade digital de instituições de saúde. Para isso, foram convidados especi-

alistas na área de SD, de diferentes formações (TI, saúde, dentre outros), para 

opinar sobre o assunto. Todos assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), modelo disponível no Anexo 4.  

 

Decorrente desta etapa, uma extensa planilha foi elaborada, contendo 

toda a informação necessária para a validação e, então, compartilhada com os 

especialistas em SD. A partir do feedback dos especialistas, uma versão final do 

modelo foi elaborada e implementada por meio de uma ferramenta para formu-

lário eletrônico on-line (Zoho Survey) utilizada como instrumento de coleta de 

informações das instituições de saúde pesquisadas. 

 

As respostas do questionário são de única escolha, variando de 1 a 5, na 

qual 1 representa um nível muito baixo de maturidade digital naquele quesito e, 

no outro extremo, a resposta 5 representa um nível muito elevado de maturidade 

digital, na forma de uma escala de Likert (55). 

 

Para cada questão e resposta, foram determinados pontos que influenci-

avam a obtenção do IMDIS, de acordo com a Tabela 7. Como se pode observar, 

algumas respostas possuem maior pontuação do que as demais, visto que re-

presentam elementos essenciais da adoção tecnológica e da preparação da jor-

nada digital. Essa pontuação foi adaptada a partir dos requisitos que determinam 

mudança de estágio nos modelos da HIMSS, entendido este como um dos prin-

cipais modelos comerciais existentes e em amplo uso (15). 

 

A pontuação máxima de 660 pontos representa o índice máximo de 100%. 

Dessa forma, de acordo com as respostas e a sua respectiva pontuação, pode-

se obter diferentes percentuais, de acordo com a fórmula apresentada na 

Equação 1. Ao final do preenchimento do questionário, o índice é imediatamente 

apresentado ao respondente (última imagem do Anexo 6). 
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Tabela 7 – Total de Pontos para Obtenção do IMDIS em cada subdomínio 

Subdomínio 
Respostas e Pontos 

1 2 3 4 5 

Documentação Clínica 0 10 20 30 40 

Nível de Utilização da Equipe Assistencial 0 10 20 30 40 

Prescrição Eletrônica 0 10 20 30 40 

Checagem à beira leito 0 10 20 30 40 

Apoio à decisão clínica 0 5 10 15 20 

Medicina Diagnóstica 0 5 10 15 20 

Cadeia de Suprimentos 0 5 10 15 20 

Farmácia Clínica 0 5 10 15 20 

Ciclo do Faturamento 0 5 10 15 20 

Integração de dispositivos e IoT 0 5 10 15 20 

Mobilidade 0 5 10 15 20 

Telemedicina 0 5 10 15 20 

Infraestrutura de alta disponibilidade 0 5 10 15 20 

Segurança da Informação 0 5 10 15 20 

Arquitetura de Sistemas e Soluções 0 5 10 15 20 

Analytics 0 10 20 30 40 

Avaliação de Impacto 0 5 10 15 20 

Continuidade do cuidado 0 5 10 15 20 

Equipe de TI 0 5 10 15 20 

Competência Digital 0 5 10 15 20 

Cultura organizacional 0 5 10 15 20 

Governança 0 5 10 15 20 

Estratégia Digital 0 5 10 15 20 

Programa de Saúde Digital 0 5 10 15 20 

Inovação e startups 0 5 10 15 20 

Redes Sociais e Marketing Digital 0 5 10 15 20 

Suporte Institucional 0 5 10 15 20 

Investimento 0 5 10 15 20 
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Equação 1 - Cálculo do Índice de Maturidade Digital de Instituição de Saúde (IMDIS) 

 

 

Além do índice geral de maturidade digital, por meio da aplicação da 

Equação 2 e da Equação 3 apresentada a seguir, é possível ainda determinar o 

nível de maturidade por dimensão e por domínio. 

 

Equação 2 - Cálculo do Percentual de Maturidade por Dimensão 

 

 

Equação 3 - Cálculo do Percentual de Maturidade por Domínio 

 
 

 

Para melhor compreensão dos cálculos segundo as equações, as Tabela 

8, Tabela 9 e Tabela 10 apresentam as pontuações máximas em cada subdomí-

nio, domínio e dimensão, com a respectiva distribuição dos subdomínios nos 

domínios e os domínios, em suas dimensões. 

 

 Tabela 8 – Pontuação Máxima por Dimensão do IMDIS 

Dimensões Pontos 

Adoção e Aderência 400 

Preparação e Organização 260 

Total Geral 660 

IMDIS = 
Soma dos pontos das respostas

Total Máximo de Pontos
%

IMDIS Dimensão = 
Soma dos pontos das respostas da dimensão

Total Máximo de Pontos da dimensão
%

IMDIS Domínio = 
Soma dos pontos das respostas do domínio

Total Máximo de Pontos do domínio
%
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Tabela 9 – Pontuação Máxima por Domínio do IMDIS 

Domínios Pontos 

Serviços e Aplicações 320 

Infraestrutura e Arquitetura 60 

Dados e Informações 80 

Estrutura e Cultura 60 

Estratégia e Governança 140 

Total Geral 660 

 

 

Tabela 10 – Distribuição dos subdomínios, domínios e dimensões do IMDIS 

Dimensão Domínio Subdomínio 
Pontuação 

Máxima 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Documentação Clínica 40 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações 
Nível de Utilização da Equipe As-
sistencial 

40 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Prescrição Eletrônica 40 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Checagem à beira leito 40 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Apoio à decisão clínica 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Medicina Diagnóstica 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Cadeia de Suprimentos 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Farmácia Clínica 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Ciclo do Faturamento 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Integração de dispositivos e IoT 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Mobilidade 20 

Adoção da Tecnologia Serviços e Aplicações Telemedicina 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Infraestrutura e Arqui-
tetura 

Infraestrutura de alta disponibili-
dade 

20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Infraestrutura e Arqui-
tetura 

Segurança da Informação 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Infraestrutura e Arqui-
tetura 

Arquitetura de Sistemas e Solu-
ções 

20 

Adoção da Tecnologia Dados e Informações Analytics 40 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Dados e Informações Avaliação de Impacto 20 

Adoção da Tecnologia Dados e Informações Continuidade do cuidado 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estrutura e Cultura Equipe de TI 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estrutura e Cultura Competência Digital 20 
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Preparação para a 
Jornada Digital 

Estrutura e Cultura Cultura organizacional 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Governança 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Estratégia Digital 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Programa de Saúde Digital 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Inovação e startups 20 

Adoção da Tecnologia 
Estratégia e Gover-
nança 

Redes Sociais e Marketing Digital 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Suporte Institucional 20 

Preparação para a 
Jornada Digital 

Estratégia e Gover-
nança 

Investimento 20 

Total Geral 660 

 

 
Para ilustrar de maneira mais didática a situação da instituição, de acordo 

com o percentual obtido, a instituição pode ser classificada em quatro fases dis-

tintas de transformação digital (6,49,51), conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Fases da Transformação Digital segundo o IMDIS 

Fase Descrição 
 

Tradicional 

A instituição não possui uma estratégia digital. As lideranças e a 
equipe não estão preparadas para a transformação. Como con-
sequência, a maior parte dos serviços e aplicações não são digi-
tais. 

Evolução A instituição já iniciou a sua jornada digital, contando com algu-
mas soluções digitais para os serviços mais básicos. As lideran-
ças já entendem que a transformação digital é essencial. 

Sofisticação 

 

A instituição já está colhendo os frutos da transformação digital, 
com uma estratégia clara e o engajamento dos colaboradores 
da instituição. Boa parte dos serviços e aplicações já são digi-
tais. 

Inovação 

 

A instituição alcançou níveis avançados em serviços digitais, 
com uma estratégia para criação de novos negócios baseados 
na tecnologia e avaliando o impacto em ciclos de melhoria contí-
nua. 
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4.2. Análise da maturidade digital 

Uma vez que o modelo estava desenvolvido, mais de 300 instituições de 

saúde foram convidadas a participar da pesquisa por meio do envio de e-mail 

realizado em Junho de 2019. Este convidava os potenciais participantes a co-

nhecer o seu respectivo índice de maturidade digital. 

 

Para responder ao questionário de avaliação, a instituição de saúde de-

veria concordar com os termos de participação, nos mesmos moldes que um 

TCLE, mas de maneira eletrônica e on-line para facilitar e ampliar a participação 

das instituições respondentes (TCLE on-line disponível no Anexo 5). A versão 

on-line do formulário está disponível em https://survey.zohopu-

blic.com/zs/czChIw e pode ser visualizado no Anexo 6. 

 

De acordo com o cronograma do projeto, a coleta de respostas foi finali-

zada em Fevereiro de 2020, resultando numa base de dados com 361 questio-

nários. A pesquisa ficou aberta para respostas on-line no período de Julho de 

2019 a Fevereiro de 2020.  

 

Inicialmente foi realizado uma análise da qualidade das respostas, exclu-

indo da base todos os questionários incompletos ou que foram utilizados notori-

amente como teste pelos respondentes (Por exemplo: nome da instituição: 

teste). Com essa revisão, dos 361 questionários presentes na base, restou um 

total de 107 instituições respondentes.  
 

Com o objetivo de determinar o nível médio de maturidade digital da 

amostra coletada, foram calculadas as médias simples dos percentuais obtidos 

na avaliação geral de cada instituição, nas duas dimensões do índice (adoção 

da tecnologia e preparação para a jornada digital), bem como nos cinco domínios 

do índice (serviços e aplicações, infraestrutura e arquitetura, dados e informa-

ções, estrutura e cultura, e estratégia e governança). 

 

Com a obtenção dos índices percentuais individuais de cada instituição, 

especialmente nas dimensões adoção da tecnologia e preparação para a 
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jornada digital, um quadrante foi elaborado, combinado com um gráfico de dis-

persão, representando o posicionamento de cada instituição avaliada dentro do 

quadrante. O quadrante superior direito foi considerado como quadrante ideal, 

visto que congrega as instituições de saúde com mais alta adoção da tecnologia 

e mais alta preparação da jornada digital, segundo a pontuação máxima obtida. 

 

Além disso, para cada subdomínio, foram analisadas as respostas para 

identificação das tecnologias que estão mais atrasadas em termos de adoção, 

bem como para a compreensão das lacunas mais comuns na jornada digital. 

Para essa análise, a média das respostas foi calculada, ou seja, qual foi a quan-

tidade de respostas para cada opção (1, 2, 3, 4 ou 5), já que todas as questões 

eram de escolha única, obedecendo uma escala de Likert.  

 

Nenhuma informação confidencial ou identificada será publicada em qual-

quer parte do projeto ou deste documento, respeitando assim o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4). Ao responder o questionário, ainda, a 

atenção do respondente é reforçada, apresentando um Termo on-line que as 

instituições aceitaram ao responder o questionário, conforme modelo disponível 

no Anexo 5. 

 

O programa Excel TM foi o software utilizado para organização da base de 

dados, bem como para a realização das análises, determinação dos percentuais 

e geração dos gráficos. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Desenvolvimento de um novo modelo 

A partir da análise crítica dos modelos já existentes e conforme mencio-

nado no item 4.1, foi proposto o desenvolvimento de um Índice de Maturidade 

Digital para Instituições de Saúde (IMDIS) como medida para determinar o nível 

de maturidade digital de uma instituição de saúde, sob a ótica da adoção da 

tecnologia e da preparação para a jornada digital. O modelo desenvolvido resul-

tou num instrumento de avaliação, baseado num índice percentual, subdividido 

em dimensões e domínios (detalhados no item 4.1), bem como a categorização 

da jornada digital em fases (Tabela 11). 

 

O Digital Maturity Assessment do NHS (Ministério da Saúde Inglês) (49) foi 

a principal referência como método de avaliação, especialmente para a decisão 

de desenvolver um modelo que fosse um índice percentual, baseado numa au-

toavaliação e que analisasse aspectos da preparação para a jornada digital; além 

de permitir o acompanhamento da progressão da SD. 

 

Para garantir que o modelo fosse realmente capaz de avaliar a maturidade 

digital de uma instituição de saúde, bem como pudesse medir a progressão da 

saúde digital em grandes comunidades, foram considerados todos os atributos 

e critérios utilizados para avaliação crítica dos métodos revisados (Anexo 1). 

Além disso, a partir da revisão dos métodos foi possível o estabelecimento de 

quais dimensões e domínios deveriam ser avaliados. Também a partir dessa re-

visão, todos os subdomínios foram definidos e concretizados nas questões, ela-

boradas no questionário de avaliação on-line (Anexo 6). A  Figura 6 apresenta 

uma visão esquemática do Índice. Essa divisão em domínios foi uma adaptação 

do Global Digital Health Index (51) e do toolkit de estratégia de e-Saúde da OMS 
(52). 
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Figura 6 – Visão Esquemática do Índice de Maturidade Digital 

 

Importante destacar que, apesar da suma importância dos padrões para 

representação da informação em saúde e interoperabilidade, presentes como 

uma dimensão no toolkit para eSaúde da OMS (52) e do Global Digital Health 

Index (51), o IMDIS não avalia essa temática. Isto porque a definição desses pa-

drões está a cargo de uma instância governamental, não cabendo à instituição 

de saúde o seu estabelecimento como regra; ou seja, a instituição tem apenas a 

obrigação de seguir tais normativas técnicas, ora definidas pelo governo. Sendo 

assim, não constitui, neste aspecto específico da instituição de saúde individual, 

um indicativo de maturidade digital e, portanto, não foi incorporado ao IMDIS. 

 

Algumas questões dos subdomínios, especialmente nos domínios “Servi-

ços e Aplicações” e  “Infraestrutura e Arquitetura”, refletem requisitos dos mode-

los de maturidade da HIMSS Analytics (15). As questões que avaliam o domínio 

“Dados e Informações” tiveram como referência os modelos HISMM-DA (28) e 

HAAMM (39). Já os domínios “Estrutura e Cultura” bem como “Estratégia e Go-

vernança”, tiveram como referência os modelos IS4H-MM (45), GDHI (51), DMA (49) 

e UMISC (23).  

 

Muitos modelos abordam a temática “interoperabilidade” (41–43,56). No do-

mínio “Dados e Informações” do IMDIS, há uma questão específica sobre “Con-

tinuidade do cuidado” que explora o nível de compartilhamento de informações 

clínicas entre diferentes instituições de saúde. Neste quesito, a interoperabili-

dade é o elemento técnico fundamental para que a instituição possa garantir que 

Índice de Maturidade Digital para Saúde

Serviços e 
Aplicações

Infraestrutura 
e Arquitetura

Dados e 
Informações

Estrutura e 
Cultura

Estratégia e 
Governança

Adoção da Tecnologia Preparação para a Jornada Digital
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os dados do paciente sejam efetivamente compartilhados, garantindo informa-

ções suficientes para a continuidade do cuidado, gerando qualidade assistencial 

e segurança do paciente.  

 

Certamente, todos os modelos revisados contribuíram com alguma refe-

rência para que o IMDIS pudesse realmente atender aos propósitos de avaliar a 

maturidade digital de uma instituição de saúde. 

 

Uma vez finalizada a concepção do IMDIS, com todas as suas dimensões, 

domínios e subdomínios, o instrumento de coleta (questionário) foi elaborado 

como ferramenta on-line de autoavaliação, disponível no Anexo 6. Também 

como parte da implementação do novo modelo foi desenvolvido um algoritmo 

para o cálculo percentual do IMDIS (metodologia descrita no item 4.1) capaz de 

apresentar on-line o índice ao final do preenchimento do questionário, conforme 

demonstrado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – IMDIS ao final do questionário de avaliação 
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Após toda a concepção do IMDIS, foi realizada uma avaliação crítica do 

novo modelo, com a descrição dos seus atributos e também uma análise 

segundo os mesmos critérios utilizados para a avaliação dos métodos revisados 

(critérios descritos no Anexo 1 e avaliação crítica descrita nos Anexo 2 e Anexo 

3). A descrição resumo do IMDIS pode ser vista no Quadro 1 e análise crítica no 

Quadro 2. 

 

 

Quadro 1 – Descrição resumida do Índice de Maturidade Digital para Instituições de Saúde 

Abreviação IMDIS 

Tipo 
Índice de Maturidade Digital para Institui-
ções de Saúde 

Descrição 
Índice percentual que avalia o nível de ma-
turidade digital de instituições de saúde 

Número de estágios Não se aplica 

Escopo de Avaliação Saúde Digital 

Dimensões, Domínios e Fatores 
Serviços e Aplicações, Infraestrutura e Ar-
quitetura, Dados e Informações, Estrutura 
e Cultura, Estratégia e Governança 

Tipo de instituição de saúde Qualquer tipo de instituição de saúde 

Amplitude de uso Internacional 

Forma de coleta de informação Questionário 

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado 

Custo de avaliação Gratuito 

Origem do modelo Acadêmico 

Ano de publicação 2019 

Autor / Desenvolvedor 
Claudio Giulliano Alves da Costa 

Heimar de Fátima Marin 
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Quadro 2 – Análise Crítica do IMDIS 

 
 

Segundo a avaliação crítica realizada, o IMDIS apresenta algumas limita-

ções. Apesar de todos os esclarecimentos feitos durante a fase de coleta das 

informações, de forma que os respondentes tivessem uma noção precisa de 

como responder ao questionário, a aplicação do IMDIS não contou com uma 

equipe que pudesse oferecer treinamento e suporte contínuos para a sua utiliza-

ção real ao longo do tempo. Pretende-se que o IMDIS possa ser continuado, mas 

o critério de “Continuidade de versão” atualmente foi classificado como “não 

atende”.  

 

Foi desenvolvido para ser utilizado inicialmente na língua portuguesa, mas 

pode ser usado globalmente, visto que o instrumento de avaliação é on-line, dis-

ponível na Internet, além de que todos os conceitos podem ser aplicados em 

qualquer instituição de saúde de qualquer país do mundo; portanto, não há ques-

tões que somente instituições brasileiras pudessem responder. Ainda, o instru-

mento de avaliação está on-line, gratuito, de livre acesso, com instruções para 

que o respondente possa completar o questionário.  

 

Para atender as premissas iniciais de avaliar a maturidade digital de uma 

instituição de saúde individualmente, bem como medir a progressão da saúde 

digital em grandes comunidades, a avaliação demonstra que o IMDIS é multi-

Critério Avaliação Critério Avaliação

Multidimensional Suporte 

Global Continuidade de versão

Múltiplos Idiomas Multi-instituição

On-line Avaliação individualizada

Auto-avaliação Avaliação continuada

Livre acesso Comunidades

Material educativo Roadmap

Treinamento Total de Itens atendidos 11
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instituição, uma vez que qualquer tipo de instituição de saúde pode responder 

ao questionário. Quando há questões muito direcionadas a determinados tipos 

de instituição, o respondente pode indicar “Não se aplica” como resposta. Ao 

mesmo tempo que o IMDIS permite a avaliação individualizada e continuada de 

instituições, é possível acompanhar a progressão da SD em grandes comunida-

des, por meio da análise da base de dados resultante, facilitando o desenvolvi-

mento de mapas comparativos da realidade da maturidade digital ao longo do 

tempo. 

 

Em resumo, assim como todos os demais métodos avaliados, o IMDIS 

não atendeu a todos os critérios de avaliação. Apesar disso, segundo a avaliação 

dos seus autores, é um modelo que poderá auxiliar o desenvolvimento de novos 

métodos por instituições, empresas ou governos que precisam avaliar a maturi-

dade digital de instituições de saúde, ao mesmo tempo que acompanha a pro-

gressão da SD. 

 

 

5.2. Análise da maturidade digital 

Como resultado do processo de validação, a coleta de informações resul-

tou numa base de dados com 107 instituições de saúde que responderam ao 

questionário entre os dias 02/07/2019 a 19/02/2020. Destes, foram 88 hospitais, 

cinco operadoras de plano de saúde, quatro centros de diagnóstico por imagem, 

três clínicas e sete classificados como de outros tipos. Quanto à natureza jurí-

dica, 53 foram instituições privadas, 29 filantrópicas com perfil privado (menos 

de 80% SUS), 11 filantrópico com perfil público (mais de 80% SUS), oito públicas 

de gestão direta e seis públicas mas com gestão terceirizada (Tabela 12). Con-

siderando somente os 88 hospitais, a média de leitos foi 321, variando de insti-

tuições com 45 até grandes hospitais com 1664 leitos. Das instituições respon-

dentes, 66% possuíam algum tipo de acreditação ou certificação, tais como Joint 

Commission International (JCI) ou Organização Nacional de Acreditação (ONA). 
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Tabela 12 – Perfil dos estabelecimentos pesquisados 

Categoria Descrição Quantidade 

Tipo de instituição  

Hospitais 

Operadoras de plano de saúde  

Centros de diagnóstico por imagem 
Clínicas ambulatoriais 

Outros tipos 

88 

5 

4 

3 

7 

Natureza Jurídica 

Instituições privadas 

Filantrópicas com perfil privado 

Filantrópico com perfil público 

Públicas de gestão direta 

Públicas com gestão terceirizada 

53 

29 

11 

8 

6 

 

O questionário foi respondido em sua maioria por um coordenador, ge-

rente ou Diretor de TI com 64%. Entretanto, considerando os outros perfis, 77% 

das respostas foram feitas por um profissional da área de TI. Apenas 5% foi 

respondido por um gerente ou diretor médico; e 7% por um Diretor Executivo ou 

Superintendente geral. 

 

A partir do cálculo individual do índice percentual geral, por dimensão e 

por domínio, foram calculadas médias simples, mediana, mínimo e máximo da 

amostra das 107 instituições de saúde, conforme apresentado na Tabela 13 e 

detalhado no Anexo 7, com uma média geral do Índice de Maturidade Digital 

para Instituições de Saúde (IMDIS) de 44,4%. Para a dimensão “Adoção da 

tecnologia”, a média simples foi de 50,3% e “Preparação para jornada digital” foi 

de 35,2%, já indicando que as instituições estavam adotando a tecnologia sem 

se preocupar com a preparação da sua estrutura para suportar de maneira con-

sistente a jornada digital. 

 

Uma das proposições do IMDIS foi a categorização das instituições em 

quatro fases evolutivas da transformação digital, de acordo com índice geral, 

sendo 0 a 25% entendido como Fase Tradicional, 26 a 50% como Fase Evolu-

ção, 51% a 75% a fase de Sofisticação e, de 76% a 100% corresponde à fase 

de Inovação (descrição de cada fase disponível na Tabela 11). A Tabela 14 de-

monstra que quase metade das instituições estavam na fase Evolução (48,6%), 
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seguida pela fase Sofisticação (33,6%) e somente duas instituições foram cate-

gorizadas na fase de Inovação. 

 

Tabela 13 – IMDIS por Dimensão e Domínio das instituições pesquisados  

Geral, Dimensões e Domínios Média Mediana Mínimo Máximo 

Índice Geral 44,4% 44,7% 7,6% 80,3% 

Adoção da Tecnologia 50,3% 52,5% 5,0% 85,0% 

Preparação para a Jornada Digital 35,2% 30,8% 5,8% 75,0% 

Serviços e Aplicações 53,6% 54,7% 1,6% 84,4% 

Infraestrutura e Arquitetura 38,7% 33,3% 0,0% 91,7% 

Dados e Informações 33,8% 31,3% 0,0% 93,8% 

Estrutura e Cultura 40,7% 41,7% 0,0% 91,7% 

Estratégia e Governança 33,2% 32,1% 0,0% 78,6% 

 

Tabela 14 - Instituições nas Fases de Transformação Digital segundo IMDIS 

Fases Faixa Quant % 

Tradicional 0 a 25% 17 15,89% 

Evolução 26 a 50% 52 48,60% 

Sofisticação 51 a 75% 36 33,64% 

Inovação 76 a 100% 2 1,87% 

 

Como a amostra é constituída fortemente por hospitais (82%), a Tabela 

15 e a Tabela 16 apresentam um recorte apenas para hospitais. 

 

Tabela 15 – IMDIS por Dimensão e Domínio dos Hospitais pesquisados 

Geral, Dimensões e Domínios Média Mediana Mínimo Máximo 

Índice Geral 44,2% 43,9% 15,9% 80,3% 

Adoção da Tecnologia 49,1% 49,4% 5,0% 80,0% 

Preparação para a Jornada Digital 33,8% 29,8% 9,6% 75,0% 

Serviços e Aplicações 52,2% 50,8% 1,6% 84,4% 

Infraestrutura e Arquitetura 37,7% 33,3% 0,0% 91,7% 

Dados e Informações 33,5% 31,3% 0,0% 81,3% 

Estrutura e Cultura 39,8% 41,7% 8,3% 83,3% 

Estratégia e Governança 31,6% 28,6% 3,6% 78,6% 
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Tabela 16 - Hospitais nas Fases de Transformação Digital segundo IMDIS 

 

Fases Faixa Quant % 

Tradicional 0 a 25% 14 15,91% 

Evolução 26 a 50% 45 51,14% 

Sofisticação 51 a 75% 27 30,68% 

Inovação 76 a 100% 2 2,27% 

 

 

Ao analisar o recorte “Somente Hospitais” (Tabela 13 e Tabela 14 versus 

Tabela 15 e Tabela 16), não se percebem grandes diferenças nos índices gerais, 

nem por dimensão e nem por domínios. Muito provavelmente porque a quanti-

dade de hospitais é realmente muito maior que os demais tipos, destacando o 

viés “hospital” desta amostra. Dessa forma, não é possível responder as hipóte-

ses tais como “hospital possui uma maturidade digital maior do que clínicas” ou 

“hospital possui melhor infraestrutura do que clínicas”. Para responder a tais 

questões, seria necessário ampliar o número de respondentes de tipos diferen-

tes ao hospital. 

 

Ao se realizar uma análise considerando se a instituição possui algum tipo 

de acreditação, tais como Qmentum ou Joint Commission International (JCI), 

ONA III como uma certificação nacional, ou ainda as certificações da HIMSS 

Analytics, conforme apresentado na Tabela 17, percebe-se que as instituições 

que não possuíam nenhum tipo de acreditação obtiveram um índice de maturi-

dade digital menor (39% em média) do que aquelas que possuíam pelo menos 

uma acreditação (47% em média). As certificações da HIMSS Analytics, basea-

dos nos modelos de maturidade, especialmente o EMRAM, estimulam a adoção 

da tecnologia nas instituições de saúde (15); talvez por isso, as instituições com a 

certificação HIMSS Analytics EMRAM estágio 7 obtiveram maior maturidade di-

gital, com média de 69%, destacando-se das demais. 
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Tabela 17 – Relação entre Acreditações e Maturidade Digital segundo o IMDIS 

Acreditações Quant Índice Geral Adoção Preparação 

HIMSS Analytics EMRAM estágio 6 11 55% 63% 42% 

HIMSS Analytics EMRAM estágio 7 7 69% 73% 63% 

Qmentum (Canadense) 9 53% 59% 42% 

Joint Commission International (JCI) 13 56% 60% 50% 

ONA III 29 52% 58% 43% 

Uma ou mais acreditações 71 47% 53% 38% 

Nenhuma acreditação 36 39% 45% 29% 

 

 

Pela obtenção dos índices de maturidade digital em duas dimensões, as 

instituições foram distribuídas num gráfico de dispersão, sendo o eixo X a dimen-

são “Preparação da jornada digital” e o eixo Y a dimensão “Adoção da Tecnolo-

gia”, conforme apresentado no Gráfico 1. Com a intenção de representar que 

maturidade digital é uma interseção entre adotar novas tecnologias digitais, ao 

mesmo tempo que a instituição deve se organizar para a jornada digital (50), o 

gráfico foi subdividido em quadrantes, sendo o superior-direito o quadrante ideal. 

Das 107 instituições avaliadas, somente 20 estavam nessa posição. 
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Gráfico 1 – Distribuição das instituições no Índice de Maturidade Digital. 

 

Segundo a metodologia adotada, descrita no item 4.1, as respostas obti-

das influenciam diretamente o cálculo do índice, de acordo com um peso pré-

definido para cada resposta. Além de ser a base para a geração do índice, as 

respostas permitiram uma análise de vários aspectos da transformação digital e 

da SD na amostra pesquisada. No Anexo 8, todas as perguntas e respostas es-

tão descritas, com os seus respectivos percentuais médios, de acordo com a 

resposta obtida em cada questão. 

 

O Gráfico 2 apresenta uma visão geral das respostas com escala de Li-

kert, para cada subdomínio avaliado, ordenado por aqueles subdomínios que 

apresentaram menor maturidade digital, tais como programa de saúde digital, 

competência digital, telemedicina, governança, continuidade do cuidado, dentre 
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outros. Esses subdomínios refletem um grau mais avançado da SD, reservado 

àquelas organizações que já estão usufruindo da base tecnológica disponível.  

 

 
Gráfico 2 - Análise das respostas com escala de Likert 

 

Quase metade das instituições (X = 48,6%) afirmaram que a sua docu-

mentação clínica é eletrônica e estava estruturada na maior parte do seu pron-

tuário eletrônico. Também indicaram um alto nível de utilização de sistemas e 

tecnologias na atenção e no atendimento ao paciente, precisamente 64,1% dis-

seram que tais sistemas e tecnologias estavam sendo utilizadas por todos os 
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profissionais de saúde, sem exceções. A prescrição era eletrônica, mesmo que 

parcialmente, em 96% das instituições pesquisadas. Com relação a recursos 

mais avançados, tais como apoio à decisão clínica, somente 15,7% indicaram 

que possuíam sistemas com vários tipos de apoio à decisão clínica em diversos 

setores e nenhum respondente informou que utilizada inteligência artificial. 

 

Sob o ponto de vista da segurança do paciente, especificamente para a 

checagem à beira leito, apenas 12% afirmaram que possuíam tal tecnologia im-

plementada em todo o hospital para os todos os itens medicamentos e outros, 

sendo que quase a metade (46%), faziam a checagem de medicamentos de ma-

neira totalmente manual. Já sobre a farmácia clínica, a revisão da prescrição 

médica com apoio de um sistema de alertas, funcionando em regime 24x7, es-

tava presente em apenas 21,4% das instituições. 

 

Alguns processos tradicionais, tais como a cadeia de suprimentos e o ciclo 

de faturamento, também foram avaliados. No primeiro processo, 93% das insti-

tuições possuíam uma dispensação informatizada, com medicamentos unitari-

zados e realizavam compras on-line. Além disso, 36,6% disseram que possuíam 

uma ferramenta de planejamento de estoque e OPME integrado. Apenas 2% 

utilizavam robôs ou dispensários automatizados no ciclo da medicação. Já no 

processo de ciclo de faturamento, a maior parte do processo estava digital em 

até 52% das instituições avaliadas, mas apenas 6,5% indicaram uma maturidade 

digital mais elevada. 

 

No quesito Internet of Things (IoT) e integração de dispositivos, quase 

60% das instituições responderam que nenhum equipamento biomédico estava 

integrado ao PEP (ex: monitor multi-paramétrico) e somente 2% possuíam carri-

nho de anestesia integrado aos sistemas. Em mobilidade, 42% não possuíam 

aplicativos móveis; enquanto 60,7% informaram não fazer uso de qualquer tec-

nologia relacionada à Telessaúde. 

 

Em infraestrutura, 20,5% possuíam um Datacenter secundário, enquanto 

apenas 2,8% possuíam infraestrutura disponível, orquestrada em nuvem e 
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geolocalização interna. Na segurança da informação, pouco mais da metade 

(58,8%) disseram que possuíam as ferramentas mais básicas e políticas estabe-

lecidas, mas somente 8,4% realizavam uma análise de riscos de segurança com 

envolvimento da alta gestão.  Em arquitetura, 60,7% informaram que não há uma 

arquitetura de integração definida e/ou as integrações são feitas de maneira one-

to-one, sem barramentos de integração. 

 

Sobre Analytics, apenas 10,3% possuíam um Business Intelligence (BI) 

clínico, com governança de dados e consideraram que os seus gestores eram 

realmente data-driven. Além disso, apenas 1,9% disseram que possuíam ferra-

mentas para a análise preditiva ou prescritiva. Em avaliação de impacto, apenas 

16,8% realizavam uma análise sobre o impacto da tecnologia no desfecho clí-

nico, segurança do paciente ou qualidade assistencial. Quase 70% dos respon-

dentes informaram que não havia nenhum tipo de interoperabilidade externa e, 

ainda, aqueles que realizavam o compartilhamento do prontuário, faziam apenas 

com um única outra instituição (18%).  

 

A análise dos resultados também revelou que pouco mais da metade das 

instituições (57%) já possuíam uma equipe de TI com participação de profissio-

nais de saúde e/ou com experiência na área, mas apenas 6,54% contavam com 

um Chief Medical Information Officer (CMIO) ou Chief Nursing Information Officer 

(CNIO). Outro ponto analisado foi se a instituição possuía um programa para a 

capacitação sobre SD para os seus colaboradores e, apenas, 32,7% relataram 

algum tipo de programa de capacitação específico para SD. Por outro lado, 

72,9% indicaram que, ou os profissionais de saúde não ofereciam resistência às 

tecnologias, ou os gestores estavam engajados na transformação digital, ou 

ainda que todos os colaboradores eram adeptos da tecnologia. 

 

Sobre governança, estratégia, apoio da diretoria, mais da metade das ins-

tituições (58%) disseram que não possuíam comitês estruturados para governar 

os seus projetos de transformação digital. Entretanto, 84,1% informaram que o 

assunto SD já era entendido, pelo menos, como uma necessidade e algumas 
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instituições possuíam um planejamento para tal, com apoio institucional da Dire-

toria (64,5%) e orçamento dedicado e específico para os projetos (38,3%). 

 

Inovação, marketing digital e programas de saúde digital também apre-

sentaram resultados interessantes. Os dados mostraram que 72,9% das institui-

ções não possuíam nenhum programa estruturado para o acompanhamento da 

saúde do paciente por meio de ferramentas digitais. Por outro lado, 74,7% infor-

maram que possuíam algum tipo de programa de inovação, mesmo que isola-

dos. Sobre marketing digital, mais de 94% das instituições estavam presentes 

nas redes sociais, mas apenas 19,6% publicavam conteúdo especializado e es-

pecífico para os pacientes. 
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6. DISCUSSÃO 

Apesar de muitos métodos terem sido identificados, corroborando a 

mesma conclusão de Blondiau, Mettler e Winter (2016) (17), há pouca utilização 

e evidências reais de uso, sendo que a maioria constitui um esforço acadêmico 

de um pesquisador, de uma instituição ou, algumas vezes, de uma empresa que 

o desenvolveu. Muitas vezes o método desenvolvido não foi efetivamente tes-

tado e aperfeiçoado. 

 

De fato, MM é uma abordagem evidente para avaliar “onde estamos” e 

apresentar o caminho para “onde vamos”. Talvez por isso a grande quantidade 

de MM encontrados na revisão. Entretanto, é fundamental utilizar um método 

que tenha sido utilizado por diversas instituições, ou seja, que realmente tenha 

sido experimentado na prática, em diversos cenários e tempos. Somente desta 

forma, o próprio modelo pode amadurecer e oferecer evidência. Por outro lado, 

o que se observa é a criação do método ou do modelo, uma aplicação piloto 

pontual e, depois, ocorre uma descontinuidade. 

 

A maior parte dos métodos avaliados foram muito úteis, contribuindo para 

avaliar e guiar a transformação digital na sua área específica. Entretanto, são 

modelos complexos, alguns são caros, requerendo inclusive o pagamento para 

a sua utilização e, ainda, muitos são de difícil aplicação prática na instituição. 

Com exceção dos modelos de maturidade da HIMSS, os demais métodos pos-

suem um nível de utilização muito baixo, ou seja, poucas instituições no mundo 

utilizaram o modelo na prática. Além disso, com algumas poucas exceções (49,50), 

a maior parte dos métodos se concentra na dimensão “adoção da tecnologia”, 

nem avaliar a dimensão “preparação para a jornada digital”.  

 

Como pode ser visto Anexo 2 e Anexo 3, nenhum método foi capaz de 

atender a todos os critérios de avaliação (Anexo 1): multidimensional, global, 

múltiplos idiomas, on-line, autoavaliação, livre acesso, material educativo, trei-

namento, suporte, continuidade de versão, multi-institucional, avaliação individu-

alizada, avaliação continuada, comunidades e roadmap. Nem mesmo o novo 
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modelo aqui proposto foi capaz de atender a todos estes critérios, atendendo a 

11 dos 15 então estabelecidos. 

 

Os modelos de adoção, sucesso e maturidade e demais métodos de ava-

liação representam um esforço para avaliar uma instituição, seja de saúde ou 

não, visando estabelecer um diagnóstico concreto de quais são as necessida-

des, tecnologias e processos para se tornar digital e, assim, usufruir dos benefí-

cios que as tecnologias digitais podem proporcionar (14). Como visto na avaliação 

crítica, dos 32 modelos avaliados, 25 podem ser úteis na definição de um road-

map. Isto indica que realmente uma das funções primordiais dos modelos de 

avaliação é ser um instrumento que possa, de alguma forma, guiar a transforma-

ção digital e foi a intenção da maioria dos modelos avaliados. 

 

É comum também o fato de não avaliar o grau de “sucesso” da implemen-

tação da tecnologia (23,26), esquecendo de considerar aspectos tais como satis-

fação dos profissionais e pacientes, nem avaliando o impacto real na saúde; por 

exemplo, se os indicadores de segurança do paciente e eficiência operacional 

estão melhores (6). 

 

Para que o modelo tenha utilidade prática, é fundamental que os materiais 

educacionais estejam disponíveis e o instrumento de avaliação seja simples e 

aplicável em diferentes realidades. Via de regra, os desenvolvedores responsá-

veis pela criação dos modelos não se preocuparam ou não foi possível a elabo-

ração dos treinamentos, suporte e materiais educativos. Isso talvez demonstre 

que os modelos criados tenham sido fruto apenas de um projeto acadêmico-

conceitual ou para uso interno de uma instituição. 

 

É fundamental que a instituição de saúde esteja preparada para a jornada 

digital, preocupando-se com aspectos de governança, arquitetura, equipe de TI, 

dentre outros. Tal adoção deve ir além de simplesmente comprar e implementar 

a tecnologia (50). Ainda, grupos de hospitais, sistemas de saúde ou governos, 

precisam monitorar se os seus projetos de transformação digital estão sendo 

efetivos, contribuindo para a elevação da maturidade digital da saúde. Alguns 
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modelos foram pensados dessa forma (49,51), mas existe tendência em focar as-

pectos muito específicos, sem oferecer uma visão multidimensional, essencial 

para a SD. 

 

Apesar da crítica de alguns autores sobre os MM da HIMSS Analytics, 

esses modelos são os mais utilizados em todo o mundo, os mais citados inclu-

sive pelos outros autores e com enorme base de informações sobre a maturidade 

digital das instituições de saúde. Esses modelos têm, por sua vez, uma aborda-

gem comercial, com avaliações pagas e que, limitam, de certa forma, a sua utili-

zação de maneira irrestrita e causam as críticas nos ambientes governamentais 

e acadêmicos. 

 

Conforme menciona Knosp et al (37), em alguns casos, é necessária a apli-

cação de um índice de maturidade e de um índice de desenvolvimento. O pri-

meiro visa avaliar a capacidade de oferecer um determinado serviço, incluindo 

aspectos como cultura, políticas e organização. Já o segundo, visa determinar o 

quão digital é essa oferta de serviços. 

 

Por sua vez, a maior parte dos índices de maturidade digital avaliados não 

são específicos para a área de saúde e, portanto, não trazem elementos que 

possam servir de um roadmap para a progressão digital das instituições de sa-

úde. Já o Global Digital Health Index (GDHI) da OMS é específico para a área 

de saúde, mas não avalia instituições de saúde individualmente, somente paí-

ses. 

 

O Índice de Maturidade Digital para Instituições de Saúde (IMDIS) criado 

neste projeto foi utilizado na avaliação de 107 unidades de saúde. Demonstrou 

alguns aspectos muito importantes num processo de avaliação de maturidade 

digital de uma instituição de saúde. Primeiro, a abrangência de avaliação que 

permite avaliar várias dimensões, domínios e subdomínios. Segundo que, em 

sendo uma autoavaliação on-line, permite que um número mais expressivo de 

instituições possa participar, ao mesmo tempo em que oferece uma avaliação 

para que as organizações identifiquem os principais pontos indicativos de 
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maturidade digital, ultrapassando a ideia de somente “comprar” tecnologia. Res-

salta a ideia de que é indispensável estar preparado para a jornada digital, com 

equipe competente, estratégia definida, orçamento previsto, dentre outros as-

pectos humanos, financeiros e organizacionais. 

 

A análise da base de dados permitiu constatar um índice geral médio de 

44,4% de maturidade digital, mostrando-se coerente com a pesquisa TIC Saúde 

2018 (57), em seu indicador “B1A - Estabelecimentos de saúde com informações 

clínicas e cadastrais nos prontuários em formato eletrônico, por impressão ou 

não dos prontuários eletrônicos”, que encontrou que 43% dos estabelecimentos 

de saúde mantêm informações clínicas e cadastrais nos prontuários dos pacien-

tes em formato eletrônico.  

 

Conforme preconiza o National eHealth Strategy Toolkit da Organização 

Mundial de Saúde (52), as instituições de saúde devem construir uma básica só-

lida para a SD. Entretanto, observa-se que houve um distanciamento na média 

nas duas dimensões do IMDIS: Adoção da Tecnologia (50,3%) e Preparação da 

Jornada Digital (35,2%). Isso demonstra que as instituições estão “comprando” 

a tecnologia sem, entretanto, investir no suporte à jornada digital. É como se 

estivessem construindo uma casa com um alicerce fraco ou mesmo um castelo 

de cartas que, facilmente, pode desmoronar.  

 

No estudo dos autores Hoerbst & Schweitzer (2015) (58), estrutura organi-

zacional, cultura, estratégia e governança são destacados como fatores críticos 

de saúde para a implantação de sistemas clínicos de informação. De maneira 

oposta a esse estudo, algumas instituições pesquisadas obtiveram índice de ma-

turidade zero nas dimensões “Estrutura e Cultura” e “Estratégia e Governança”, 

demonstrando assim a precariedade da sua preparação para a jornada digital. 

Ainda nessa direção, os índices médios de “Serviços e Aplicações” são muito 

superiores aos demais domínios. Isto permite inferir que estão, de fato, constru-

indo um castelo de cartas! 
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Por outro lado, pelo menos para uma fatia das instituições, há uma visão 

melhor sobre a jornada digital. Especialmente nas instituições com acreditação 

da Joint Commission International (JCI) o grau de preparação é mais equilibrado 

com a adoção. Uma hipótese é que acreditações no nível da JCI estimulam a 

instituição para adesão a uma série de melhores práticas de processos e gover-

nança, não só da TI, mas de vários outros departamentos, o que poderia refletir 

numa melhor preparação para a jornada digital. 

 

O nível de interoperabilidade demonstra que, realmente, compartilha-

mento de informações clínicas ainda está em fase muito insipiente no Brasil. Este 

tópico está muito relacionado com os projetos no âmbito do Governo Federal, 

em especial, com as iniciativas do Ministério da Saúde, por meio do Datasus. 

Recentemente, em reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), foi apro-

vada a minuta da Portaria que estabelece a Estratégia de Saúde Digital para o 

Brasil que tem, como um dos elementos centrais, a Rede Nacional de Dados em 

Saúde (RNDS), que viabiliza a interoperabilidade real entre os diversos estabe-

lecimentos de saúde no Brasil (59). Talvez, com isso, a avaliação deste item no 

IMDIS seja mais positiva, apresentando níveis mais avançados num futuro 

breve.    

 

Outro ponto que merece destaque é com relação aos domínios relaciona-

dos à segurança do paciente. São poucas as instituições que realmente estão 

investindo em tecnologias para evitar o erro da medicação, tais como farmácia 

clínica e checagem à beira leito. Num estudo realizado no Reino Unido (6), os 

autores chegaram à conclusão que quanto mais digital, maior é a segurança do 

paciente, corroborando a tese de que esses dois subdomínios deveriam ter me-

lhor observados. 

 

Finalmente, é preciso crer que somente com uma equipe capacitada, for-

mada por profissionais de TI com experiência em saúde e com lideranças espe-

cíficas da área (CMIO e CNIO), pode-se fazer a transformação digital na saúde 

de maneira correta, sem riscos aos pacientes e com maiores chances de su-

cesso (60). Mais importante, entender que é necessário avaliar continuamente os 
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resultados dessa transformação, inclusive sobre a satisfação da equipe (26). So-

mente uma avaliação criteriosa pode levar a um sucesso contínuo. 

 

De uma maneira geral, o IMDIS pode ser um guia para gestores de insti-

tuições de saúde para evolução tecnológica digital. Ao atentar para determina-

dos sub-domínios, que exploram aspectos do uso da tecnologia para suportar a 

assistência ao paciente, a instituição pode poderá melhorar seus indicadores as-

sistenciais, com benefícios diretos ao paciente, com redução de eventos adver-

sos, ampliando a segurança do paciente e qualidade assistencial. São exemplos 

disso os sub-domínios “Checagem de medicamentos” e “Apoio à Decisão Clí-

nica”. Dessa forma, se o IMDIS for usado como instrumento para a aumentar a 

maturidade digital e este estiver relacionado à melhoria de indicadores assisten-

ciais, pode-se entender que há uma contribuição indireta do IMDIS para a me-

lhoria da saúde e da assistência ao paciente (6). 

 

Reconhece-se as limitações do IMDIS, considerando que a análise da 

base de dados resultantes das respostas, teve um baixo número de responden-

tes, com participação livre e alguns convidados por conveniência, o que pode ter 

gerado algum viés na geração dos resultados. 

 

Importante se destacar que o IMDIS foi desenvolvido com o propósito de 

avaliar a maturidade digital de uma “instituição de saúde” (estabelecimento pres-

tador de serviço de saúde), portanto com uma amplitude de uso local, individual 

de cada organização de saúde, seja um hospital, uma clínica ou mesmo uma 

unidade básica de saúde. Sendo assim, o IMDIS se assemelha aos modelos de 

avaliação da HIMSS e outros que visam avaliar uma instituição individualmente 

(Anexo 2). Portanto, o IMDIS não foi desenvolvido para avaliar a SD de um país, 

tais como os modelos IS4H-MM e GDHI. Por outro lado, ao se analisar a base 

do IMDIS, realizando médias ou medianas dos índices individuais, pode-se iden-

tificar níveis de maturidade digital representativos de uma região, por exemplo, 

de uma cidade, estado ou país. Esta abordagem é similar ao realizado pelo go-

verno do Reino Unido, utilizando o DMA para acompanhar a evolução da 
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maturidade digital das instituições de saúde participantes do sistema de saúde 

inglês (50). 

 

Apesar dessas limitações, a metodologia do IMDIS pode servir de base 

para o desenvolvimento futuro de um índice nacional para avaliação da maturi-

dade digital, que possa servir de base para medir a progressão da SD no país. 
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7. CONCLUSÃO 

A revisão da literatura sobre métodos e modelos de avaliação de saúde 

digital, permitiu uma visão ampla, multidimensional, internacional e metodológica 

que foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. A identificação 

de 32 métodos e modelos de avaliação da SD contribuiu também para oferecer 

conhecimento sobre os requisitos que formam a base técnica de um MM. Toda 

a pesquisa realizada permitiu ainda a construção de uma visão clara sobre a SD 

e o processo de transformação digital em saúde. 

 

Ao definir atributos e critérios objetivos, foi possível realizar uma avaliação 

justa, isenta e criteriosa de cada modelo revisado, além de permitir que o modelo 

desenvolvido neste projeto pudesse estar alinhado com as melhores práticas de 

desenvolvimento de modelos de avaliação em maturidade digital.  

 

Entende-se que o modelo de avaliação de maturidade digital desenvolvido 

neste projeto, denominado Índice de Maturidade Digital para Instituições de Sa-

úde (IMDIS), atingiu o objetivo, uma vez que conseguiu reunir várias dimensões 

e domínios no campo da SD e indicativos de maturidade digital, com método 

claro, auto-avaliado, on-line e com grande utilidade prática para as instituições 

de saúde. Comparado aos demais métodos e modelos, usando os critérios de 

avaliação crítica (item 3.3), o IMDIS se posiciona dentre os melhores, conside-

rando a seleção dos métodos que atenderam 10 ou mais dos critérios de avalia-

ção. 

 

Finalmente, a análise da base de dados resultante com 107 instituições 

avaliadas permitiu aferir concretamente o nível de maturidade digital da amostra, 

indicando inclusive alguns pontos de atenção, tal como o distanciamento entre 

adoção da tecnologia e preparação para a jornada digital. Além disso, destacou 

a baixa adoção de tecnologias para a segurança do paciente e a necessidade 

de estruturar a jornada digital, com governança e estratégia.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental a avaliação da maturidade digital de instituições de saúde 

por meio de instrumentos precisos que ofereçam uma visão abrangente da rea-

lidade digital da instituição e que também possa acompanhar a progressão da 

SD em comunidades.  

 

A partir do IMDIS, a instituição pode identificar quais os seus principais 

desafios e se preparar, adequadamente, para se tornar digital. É evidente a ne-

cessidade das instituições em melhor estruturar a sua jornada digital, não ape-

nas adotando as tecnologias digitais, mas também possuindo uma estratégia, 

mudança de cultura, equipe capacitada, orçamento e apoio da diretoria. 

 

 O IMDIS pode ser evoluído e servir de base para a criação de outros ín-

dices que, concreta e rotineiramente, avaliem a maturidade digital das institui-

ções de saúde e acompanhem a evolução da SD. Além disso, outras pesquisas 

podem surgir no intuito de vincular a maturidade digital com o impacto assisten-

cial, numa tentativa de provar a hipótese que instituições mais digitais são real-

mente melhores para o sistema de saúde e para o paciente. 

 

O IMDIS também pode ser referência para a construção de um instru-

mento nacional e oficial de avaliação de maturidade digital de estabelecimentos 

de saúde, já que se trata de um modelo desenvolvido a partir de referências 

internacionais, estruturado e organizando segundo dimensões clássicas de índi-

ces de maturidade digital e de acordo com instrumentos oficiais de avaliação da 

Organização Mundial da Saúde. Com isso, o Brasil poderia monitorar a evolução 

da Saúde Digital, a partir do nível individual de maturidade digital de cada esta-

belecimento, observando assim se as ações estratégicas governamentais estão 

de fato proporcionando a transformação digital na área de saúde.  

 

Finalmente, se uma instituição de saúde não acompanhar e não estruturar 

adequadamente a transformação digital, pode sofrer forte impacto negativo nos 

seus indicadores, aumentando a ineficiência e a insatisfação da equipe 
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assistencial, bem como piorando a experiência do paciente. Portanto, é preciso 

avançar na SD com critério, com conhecimento, com metodologia e com parci-

mônia, sempre avaliando o impacto naquele que é o objetivo final de todos que 

trabalham na área de saúde: o paciente. 
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ANEXO 1: ATRIBUTOS PARA ANÁLISE DOS MÉTODOS 
 

Tabela com Atributos para análise dos métodos de avaliação e modelos de maturidade da Saúde Digital 

# Categoria Atributo Descrição Resposta 

1 

 Geral  

Nome Nome do método Nome 

2 Abreviação Sigla utilizada para identificação do método Sigla 

3 Tipo Tipo de método de avaliação 
Modelo de maturidade, índice ou método de 

avaliação 

4 Descrição Breve descrição sobre o método e seus objetivos Descrição do método 

5 Número de estágios Indicação do número de estágios e/ou níveis do método Número de estágios ou níveis 

6 

 Amplitude  

Escopo de Avaliação 
Informação sobre qual é a área, a dimensão principal de avaliação 

ou foco do método 
Área ou Dimensão de avaliação principal 

7 
Dimensões, Domínios e Fato-

res 

Lista das principais dimensões, domínios ou fatores influenciadores 

avaliados, tais como tecnologias, sistemas de informação, proces-

sos, profissionais, dentre outros 

Lista das dimensões, domínios ou fatores 

8 

Tipo de instituição de saúde 
Tipo específico de instituição de saúde que pode ser avaliada pelo 

método 

Hospital, Ambulatório, Centro de Diagnós-

tico, Sistema de Saúde privado com Rede 

Própria, Operadora de Plano de Saúde ou 

Governo 

9 Amplitude de uso 
O método é ou foi utilizado em apenas uma instituição específica ou 

em vários locais de diferentes países 
Local, Nacional ou Internacional 

10 

Metodolo-

gia 

Forma de coleta de informa-

ção 
Metodologia aplicada para a coleta de informações para análise 

Questionário, entrevista, observação de um 

processo ou extração de dados 

11 
Instrumento de coleta de infor-

mações 
Ferramenta utilizada para a coleta inicial de informações 

Excel, formulário não estruturado ou formulá-

rio estruturado 

12 Custo de avaliação 

Indicação de qual é o custo de avaliação do método aplicado a uma 

instituição de saúde: 

Gratuito - não há qualquer custo 

Baixo - menor do que USD 500 por avaliação 

Médio - Entre USD 500 a 5.000 

Alto - Acima de USD 5.000 

Desconhecido - não há informação sobre os valores 

Gratuito, Baixo, Médio, Alto ou desconhecido 
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13 

Fonte 

Origem do modelo 

O método foi originalmente desenvolvido em um ambiente educacio-

nal fruto de um trabalho acadêmico ou foi desenvolvido por uma em-

presa 

Acadêmico ou Empresa 

14 Ano de publicação Ano no qual o método foi publicado e/ou começou a ser utilizado Ano de publicação 

15 Autor / Desenvolvedor Nome do autor ou da instituição que desenvolveu o método Nome do autor ou desenvolvedor 

16 Referência 
Número do artigo científico ou documento com informações sobre o 

método 
Referência bibliográfica 

17 

Avaliação 

Multidimensional 

O método avalia várias dimensões: adoção de uma tecnologia, ade-

rência dos profissionais, preparação para a jornada digital, sucesso 

da implantação, satisfação do usuário, dentre outros 

Sim ou Não 

18 Global O método é ou já foi utilizado em diferentes países Sim ou Não 

19 Múltiplos Idiomas O método de avaliação está disponível em mais de um idioma Sim ou Não 

20 On-line A avaliação é realizada exclusivamente de maneira remota Sim ou Não 

21 Autoavaliação 
Há um instrumento de avaliação que permite ao interessado a apli-

cação do método de maneira independente do desenvolvedor/autor 
Sim ou Não 

22 Livre acesso 

O método não tem um custo associado e pode ser utilizado livre-

mente por qualquer profissional ou instituição, com livre acesso aos 

documentos de orientação e à ferramenta de avaliação 

Sim ou Não 

23 Material educativo 
Manuais, documentos e outras informações relevantes para a aplica-

ção do método estão disponíveis 
Sim ou Não 

24 Treinamento Capacitação e treinamento disponível seja on-line ou presencial  Sim ou Não 

25 Suporte  

O desenvolvedor do método oferece suporte aos interessados, es-

clarecendo dúvidas sobre o processo de avaliação e requisitos do 

método 

Sim ou Não 

26 Continuidade de versão 
Há uma continuidade de requisitos entre as diferentes versões que o 

método possui ao longo do tempo 
Sim ou Não 

27 Multiinstituição 

O método é aplicável para múltiplos tipos de instituição de saúde, 

não sendo restrito a apenas um tipo (hospital, ambulatório, centro de 

diagnóstico, dentre outros). 

Sim ou Não 
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28 Avaliação individualizada 
A avaliação é realizada para uma instituição de saúde específica, in-

dividualizada 
Sim ou Não 

29 Avaliação continuada 

O método pode ser aplicado continuamente ao longo do tempo para 

acompanhamento da elevação ou melhoria dos indicadores avalia-

dos 

Sim ou Não 

30 Comunidades 

O método é capaz de avaliar um grupo de instituições, seja uma as-

sociação ou por região geográfica, ou ainda instituições com simila-

res de porte e complexidade 

Sim ou Não 

31 Roadmap 

O resultado da avaliação permite a construção de um roadmap, com 

a indicação das prioridades e estratégia de implantação, auxiliando a 

melhoria dos indicadores da instituição e/ou elevação da maturidade 

digital 

Sim ou Não 

 

 

  



 

 

85 

ANEXO 2: RESUMO DOS MÉTODOS E MODELOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Abreviação Tipo Descrição
Número 

de 
estágios

Escopo de Avaliação Dimensões, Domínios e Fatores
Tipo de instituição de 

saúde
Amplitude de uso

Forma de coleta de 
informação

Instrumento de coleta de 
informações

Custo de 
avaliação
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publicação
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Electronic Medical Record Adoption Model EMRAM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de adoção do prontuário eletrônico do paciente que 
tem por objetivo guiar a transformação digital nos processos 
assistenciais de um hospital

8
Serviços e 
Aplicações

Prontuário, Medicação, Integração, Analytics, Governança, 
Medicação, Apoio à decisão Clínica, Segurança da 
Informação

Hospital Internacional
Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Médio Empresa 2005 HIMSS

Outpatient Electronic Medical Record 
Adoption Model

O-EMRAM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de adoção do prontuário eletrônico do paciente (não 
internado) que tem por objetivo guiar a transformação 
digital nos processos assistenciais de uma unidade 
ambulatorial

8
Serviços e 
Aplicações

Prontuário, Prescrição, Integração, Analytics, Governança, 
Apoio à decisão Clínica, Engajamento do paciente

Ambulatório Internacional
Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Médio Empresa 2012 HIMSS

Adoption Model for Analytics Maturity AMAM
Modelo de 
Maturidade

Desenvolvido com o objetivo de avaliar a maturidade na 
área de analytics de instituições de saúde

8 Analytics
Governança de Dados, Capacidades Analíticas, 
Infraestrutura, Conteúdo de Dados

Qualquer 
instituição de 

saúde
Internacional

Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Médio Empresa 2014 HIMSS

Continuity of Care Maturity Model CCMM
Modelo de 
Maturidade

O objetivo principal do CCMM é avaliar como a tecnologia 
está apoiando a continuidade do cuidado, especialmente 
através da interoperabilidade

8 Interoperabilidade Governança, uso assistencial, tecnologia Sistemas de Saúde Internacional
Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Alto Empresa 2015 HIMSS

Digital Imaging Adoption Model DIAM
Modelo de 
Maturidade

Avaliação de maturidade digital para centros de diagnóstico 
por imagem

8
Serviços e 
Aplicações

Fluxo de trabalho, apoio à decisão clínica, Analytics
Centro de 

Diagnóstico por 
imagem

Internacional
Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Médio Empresa 2017 HIMSS

Infrastructure Adoption Model INFRAM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de adoção com foco em infraestrutura 
computacional visando orientar a alta disponibilidade e 
segurança da informação em instituições de saúde digitais

8 Infraestrutura
Segurança da Informação, Rede de Dados, Data Center, 
Mobilidade, Colaboração

Qualquer 
instituição de 

saúde
Internacional

Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Gratuito Empresa 2018 HIMSS

Clinically integrated Supply Outcomes 
Model

CISOM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade que avalia o nível de automação e 
rastreabilidade da cadeia de suprimentos da Saúde

8
Cadeia de 
Suprimentos

Automação, Analytics, Liderança, Governança, Integração 
Clínica da cadeia de suprimentos

Qualquer 
instituição de 

saúde
Internacional

Questionário, 
Entrevista e 
Observação de processo

Formulário estruturado Médio Empresa 2019 HIMSS

IDC Healthcare IT (HIT) Maturity Model IDC HIT
Modelo de 
Maturidade

Modelo desenvolvido para avaliar os estágios de maturidade 
de um hospital pela IDC

5
Serviços e 
Aplicações

Prontuário, Cadeia de Suprimentos, Portal do Paciente, 
Integração, Analytics

Hospital Internacional Não descrito Não descrito Gratuito Empresa 2008 IDC

Unified Model of Information System 
Continuance

UMISC
Método de 
Avaliação

Modelo unificado desenvolvido para avaliar o grau de 
aceitação e continuidade de um sistema de informação 
clínico pela equipe do Hospital Georges Pompidou em Paris

n/a Aceitação de uso
Qualidade, percepção de utilidade, confirmação de 
expectativas, satisfação do usuário e intenção de 
continuidade

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local

Questionário e 
Entrevista

Formulário estruturado Gratuito Acadêmico 2016
Georges Pompidou 
Hospital

Hospital Information System Maturity 
Model

HISMM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade desenvolvido para uma avaliação 
abrangente de sistemas de informação hospitalares

6
Sistema de 
Informação 
Hospitalar

Data Analysis, Strategy, People, Electronic Medical 
Record, Information Security e System and IT 
Infrastructure

Hospital Local Questionário Formulário estruturado Gratuito Acadêmico 2016
João Vidal Carvalho, 
Álvaro Rocha & António 
Abreu

Hospital Information System Maturity 
Model - Data Analytics

HISMM-DA
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade específico para a avaliação de 
maturidade em Analytics para instituições hospitalares

6 Analytics Analytics Hospital Local Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2019

João Vidal Carvalho, 
Álvaro Rocha, José 
Vasconcelos & António 
Abreu

The Digital Health System Maturity Model DHSMM
Modelo de 
Maturidade

Desenvolvido pela Advisory Board Company para guiar a 
transformação digital em sistemas de saúde

3 Digital Health
Governança, planejamento, liderança, conhecimento, 
infraestrutura, sistemas, tecnologias, analytics e 
segurança da informação

Sistemas de Saúde Internacional Não descrito Não descrito Médio Empresa 2019 Advisory Board Company

Maturity Model for Electronic Medicines 
Management 

MMeMM
Modelo de 
Maturidade

Específico para o projeto Personally Controlled Electronic 
Health Record na Austrália

5
Medicines 
Management

Medicamentos Sistemas de Saúde Local Não descrito Não descrito Gratuito Governo 2012
Michael Bainbridge, 
Christopher Pearce & 
Richard Taggart

Infrastructure Maturity Assessment 
Framework

IMA
Método de 
Avaliação

Desenvolvido para avaliar o nível de maturidade da 
infraestrutura computacional de uma instituição de saúde

8 Infraestrutura Transport, Collaboration, Security, Mobility e Data Center
Qualquer 

instituição de 
saúde

Internacional Questionário Formulário estruturado Gratuito Empresa 2017 CISCO

Digital Healthcare Payer Maturity Model DHPMM
Modelo de 
Maturidade

Desenvolvido pelo Gartner para orientar a jornada digital de 
fontes pagadores na área de saúde

4 Digital Health
Informação, consumidor final, gestão de TI, vendas e 
pagamento por performance

Sistemas de Saúde Local Não descrito Não descrito Médio Empresa 2016 Gartner
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Clinical Adoption Meta-Model CAMM
Método de 
Avaliação

Avalia o impacto e a real aderência dos profissionais 
usuários de um sistema de informação em saúde e 
categoriza a instituição em até 7 arquétipos de adoção 

n/a
Adoção Clínica de 
um SIS

Disponibilidade, uso do sistema, comportamento clínico e 
resultados clínicos

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2014

Morgan Price & Francis 
Lau

mHealth Economic and Financial Evaluation mHealth
Método de 
Avaliação

Desenvolvido para monitorar e avaliar projetos de mHealth, 
sob os aspectos econômicos e financeiros

6 mHealth Custos, viabilidade, eficácia, efetividade e sustentabilidade Sistemas de Saúde Local Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2017

Amnesty E. LeFevre , 
Samuel D. Shillcutt , 
Sean Broomhead , Alain 
B. Labrique and Tom 

PACS Maturity Model PMM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade digital específico para centro de 
diagnóstico por imagem

5 PACS
Infraestrutura, processo, capacidade, inovação e, 
integração e interoperabilidade

Centro de 
Diagnóstico por 

imagem
Internacional Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2008

Rogier van de Wetering 
& Ronald Batenburg

IT maturity models for academic health 
centers

ITMM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade para avaliar e orientar a evolução da 
TI de centros de pesquisa acadêmica

5
Serviços e 
Aplicações

Políticas, governança, cultura, infraestrutura, liderança e 
tecnologias

Centros 
Acadêmicos

Local Questionário Formulário estruturado Gratuito Acadêmico 2018

Boyd M. Knosp, William 
K. Barnett, Nicholas R. 
Anderson & Peter J. 
Embi

Consumer Health Information System 
Adoption Model

CHISAM
Método de 
Avaliação

Modelo de adoção desenvolvido para analisar se o sistema 
de informação está adequado para o uso por pacientes

n/a
Sistemas de 
informação para 
Pacientes

Nível de conhecimento do paciente, usabilidade, utilidade, 
adoção, nível de valor e de sucesso

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2015

Helen MONKMANa & 
Andre W. KUSHNIRUK

Health Analytics Adoption Maturity Model HAAMM
Modelo de 
Maturidade

Avaliar o nível de utilização de ferramentas analíticas e a 
preparação para um adequado conjunto de dados

4 Analytics
Dados, Analytics, governança, infraestrutura, 
conhecimento e privacidade/seguranç

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local Não descrito Não descrito Gratuito Governo 2018 Canada Health Infoway

CDS maturity model CDS-MM
Modelo de 
Maturidade

Desenvolvido para orientar a progressão no desenvolvimento 
e uso de sistemas de apoio à decisão clínica (CDS)

5
Apoio à Decisão 
Clínica

Criação de conteúdo, Analytics e Relatórios, e Governança 
e Gerenciamento

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local Não descrito Não descrito Gratuito Acadêmico 2019

Orenstein EW , Muthu N 
, Weitkamp AO , Ferro 
DF, Shelov E, Tobias MC.

Interoperability Maturity Model IMM
Modelo de 
Maturidade

Modelo de maturidade específico para projetos nacionais de 
interoperabilidade e, além dos estágios, possui ainda 
objetivos a serem cumpridos

6 Interoperabilidade Local, enterprise e e-Health Community
Qualquer 

instituição de 
saúde

Local Questionário Formulário estruturado Gratuito Governo 2007 NEHTA

Health Information Network Capability 
Maturity Model

HIN-CMM
Modelo de 
Maturidade

Desenvolvido no Canadá para avaliar o nível de maturidade 
digital e inteoperabilidade

5 Interoperabilidade
Engajamento dos tomadores de decisão, governança, 
legislação, liderança, financiamento, práticas e processos, 
análise de impacto, uso clínico, infraestrutura e segurança

Qualquer 
instituição de 

saúde
Local Questionário Formulário estruturado Gratuito Governo 2015 Canada Health Infoway

Health Information System Interoperability 
Maturity Toolkit 

HIS IMM
Modelo de 
Maturidade

Ferramenta desenvolvida para avaliar o nível de 
interoperabiliade entre sistemas de informação em saúde

5 Interoperabilidade Liderança/governança, recursos humanos e tecnologia
Qualquer 

instituição de 
saúde

Internacional
Questionário e 
Entrevista

Formulário on-line Gratuito ONG 2017 MEASURE Evaluation

Health Information System Stage of 
Continuous Improvement Toolkit 

HIS SOCI
Modelo de 
Maturidade

Avaliar o nível de maturidade dos sistemas de informação 
em saúde (SIS) de um País

5
Sistema de 
Informação em 
Saúde

Liderança/governança, gestão e recursos humanos, 
infraestrutura, padrões e interoperabilidade, e uso e 
qualidade dos dados

Governo Internacional Questionário Formulário on-line Gratuito ONG 2018 MEASURE Evaluation

Método de Evaluación Estándar de 
Sistemas de Información para la Salud

IS4H-MM
Modelo de 
Maturidade

Ferramenta para avaliar os níveis de maturidade de um SIS 
e a capacidade da organização para operar, interagir e 
beneficiar-se do sistema

5
Sistema de 
Informação em 
Saúde

Gestão de dados e de tecnologia da informação, gestão e 
governança, gestão e intercâmbio de conhecimentos, e 
inovação

Governo Internacional Questionário Excel Gratuito
Organismo 

Internacional
2018 OPAS-OMS

Índice de Madurez do Ministério da Saúde 
do Uruguai

IM
Modelo de 
Maturidade

Avaliação do nível de maturidade de TI pelas instituições e 
profissionais de saúde do Uruguai

6 Saúde Digital Prontuário Eletrônico, laboratório, farmácia e imagens
Qualquer 

instituição de 
saúde

Local
Questionário e 
Entrevista

Formulário estruturado Gratuito Governo 2016
Ministério da Saúde do 
Uruguai

Global Good Maturity Model GGMM
Modelo de 
Maturidade

Oferece uma forma de avaliar as ferramentas desenvolvidas 
para Saúde Digital

3 Saúde Digital
Utilidade global, suporte da comunidade e maturidade do 
software

Qualquer 
instituição de 

saúde
Internacional Não descrito Não descrito Gratuito ONG 2017 Digital Square

Digital Health Investment Review Tool DHIRT
Método de 
Avaliação

Método de avaliação que orienta a tomada de decisão para 
a aquisição de soluções de SD

5 Saúde Digital

Políticas, ecossistemas de SIS, tomadores de decisão, 
usuários, grupos, escala, TCO, efetividade e eficiência, 
aberto x proprietário, privacidade, reuso, e gestão de 
mudança

Qualquer 
instituição de 

saúde
Internacional Questionário Formulário estruturado Gratuito ONG 2018 MCSP

Digital Maturity Assessment DMA Índice Digital
Indica percentualmente a maturidade digital de uma 
instituição de saúde

n/a Saúde Digital Preparação, capacidade e infraestrutura
Qualquer 

instituição de 
saúde

Local Questionário Formulário estruturado Gratuito Governo 2015 NHS

Global Digital Health Index GDHI Índice Digital
Avalia o nível de digitalização da Saúde de um País, segundo 
as dimensões do eHealth Strategy Toolkit da OMS

5 Saúde Digital

Liderança e governança, estratégia e investimento, 
serviços e aplicações, padrões e interoperabilidade, 
infraestrutura, legislação/política/conformidade, e 
recursos humanos 

País Internacional Questionário Formulário estruturado Gratuito ONG 2017
HealthEnabled e Global 
Development Incubator 
(GDI)
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DOS MÉTODOS E MODELOS 
 
 

 
 
 
 

Abreviação EMRAM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Modelo de adoção do prontuário eletrônico do paciente que tem por 
objetivo guiar a transformação digital nos processos assistenciais de 

um hospital

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Serviços e Aplicações

Dimensões, Domínios e Fatores Prontuário, Medicação, Integração, Analytics, Governança, 
Medicação, Apoio à decisão Clínica, Segurança da Informação

Tipo de instituição de saúde Hospital

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2005

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação



 

 

88 

 
 
 
 
 
 

Abreviação O-EMRAM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Modelo de adoção do prontuário eletrônico do paciente (não 

internado) que tem por objetivo guiar a transformação digital nos 
processos assistenciais de uma unidade ambulatorial

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Serviços e Aplicações

Dimensões, Domínios e Fatores Prontuário, Prescrição, Integração, Analytics, Governança, Apoio à 
decisão Clínica, Engajamento do paciente

Tipo de instituição de saúde Ambulatório

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2012

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação AMAM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Desenvolvido com o objetivo de avaliar a maturidade na área de 
analytics de instituições de saúde

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Analytics

Dimensões, Domínios e Fatores Governança de Dados, Capacidades Analíticas, Infraestrutura, 
Conteúdo de Dados

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2014

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação CCMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
O objetivo principal do CCMM é avaliar como a tecnologia está 

apoiando a continuidade do cuidado, especialmente através da 
interoperabilidade

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Interoperabilidade

Dimensões, Domínios e Fatores Governança, uso assistencial, tecnologia

Tipo de instituição de saúde Sistemas de Saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Alto

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2015

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação DIAM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Avaliação de maturidade digital para centros de diagnóstico por 
imagem

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Serviços e Aplicações

Dimensões, Domínios e Fatores Fluxo de trabalho, apoio à decisão clínica, Analytics

Tipo de instituição de saúde Centro de Diagnóstico por imagem

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação INFRAM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Modelo de adoção com foco em infraestrutura computacional 

visando orientar a alta disponibilidade e segurança da informação 
em instituições de saúde digitais

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Infraestrutura

Dimensões, Domínios e Fatores Segurança da Informação, Rede de Dados, Data Center, Mobilidade, 
Colaboração

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação CISOM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo de maturidade que avalia o nível de automação e 
rastreabilidade da cadeia de suprimentos da Saúde

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Cadeia de Suprimentos

Dimensões, Domínios e Fatores Automação, Analytics, Liderança, Governança, Integração Clínica da 
cadeia de suprimentos

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário, Entrevista e Observação de processo

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2019

Autor / Desenvolvedor HIMSS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação IDC HIT

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo desenvolvido para avaliar os estágios de maturidade de um 
hospital pela IDC

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Serviços e Aplicações

Dimensões, Domínios e Fatores Prontuário, Cadeia de Suprimentos, Portal do Paciente, Integração, 
Analytics

Tipo de instituição de saúde Hospital

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2008

Autor / Desenvolvedor IDC

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação UMISC

Tipo Método de Avaliação

Descrição
Modelo unificado desenvolvido para avaliar o grau de aceitação e 
continuidade de um sistema de informação clínico pela equipe do 

Hospital Georges Pompidou em Paris

Número de estágios n/a

Escopo de Avaliação Aceitação de uso

Dimensões, Domínios e Fatores Qualidade, percepção de utilidade, confirmação de expectativas, 
satisfação do usuário e intenção de continuidade

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário e Entrevista

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2016

Autor / Desenvolvedor Georges Pompidou Hospital

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HISMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo de maturidade desenvolvido para uma avaliação abrangente 
de sistemas de informação hospitalares

Número de estágios 6

Escopo de Avaliação Sistema de Informação Hospitalar

Dimensões, Domínios e Fatores Data Analysis, Strategy, People, Electronic Medical Record, 
Information Security e System and IT Infrastructure

Tipo de instituição de saúde Hospital

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2016

Autor / Desenvolvedor João Vidal Carvalho, Álvaro Rocha & António Abreu

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HISMM-DA

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo de maturidade específico para a avaliação de maturidade em 
Analytics para instituições hospitalares

Número de estágios 6

Escopo de Avaliação Analytics

Dimensões, Domínios e Fatores Analytics

Tipo de instituição de saúde Hospital

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2019

Autor / Desenvolvedor João Vidal Carvalhoa, Álvaro Rocha, José Vasconcelos & António 
Abreu

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação DHSMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Desenvolvido pela Advisory Board Company para guiar a 
transformação digital em sistemas de saúde

Número de estágios 3

Escopo de Avaliação Digital Health

Dimensões, Domínios e Fatores Governança, planejamento, liderança, conhecimento, infraestrutura, 
sistemas, tecnologias, analytics e segurança da informação

Tipo de instituição de saúde Sistemas de Saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2019

Autor / Desenvolvedor Advisory Board Company

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação



 

 

99 
 
 

 
  

Abreviação MMeMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Específico para o projeto Personally Controlled Electronic Health 

Record na Austrália

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Medicines Management

Dimensões, Domínios e Fatores Medicamentos

Tipo de instituição de saúde Sistemas de Saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2012

Autor / Desenvolvedor Michael Bainbridge, Christopher Pearce & Richard Taggart

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação IMA

Tipo Método de Avaliação

Descrição Desenvolvido para avaliar o nível de maturidade da infraestrutura 
computacional de uma instituição de saúde

Número de estágios 8

Escopo de Avaliação Infraestrutura

Dimensões, Domínios e Fatores Transport, Collaboration, Security, Mobility e Data Center

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor CISCO

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação DHPMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Desenvolvido pelo Gartner para orientar a jornada digital de fontes 
pagadores na área de saúde

Número de estágios 4

Escopo de Avaliação Digital Health

Dimensões, Domínios e Fatores Informação, consumidor final, gestão de TI, vendas e pagamento por 
performance

Tipo de instituição de saúde Sistemas de Saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Médio

Origem do modelo Empresa

Ano de publicação 2016

Autor / Desenvolvedor Gartner

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação CAMM

Tipo Método de Avaliação

Descrição
Avalia o impacto e a real aderência dos profissionais usuários de um 
sistema de informação em saúde e categoriza a instituição em até 7 

arquétipos de adoção 

Número de estágios n/a

Escopo de Avaliação Adoção Clínica de um SIS

Dimensões, Domínios e Fatores Disponibilidade, uso do sistema, comportamento clínico e resultados 
clínicos

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2014

Autor / Desenvolvedor Morgan Price & Francis Lau

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação mHealth

Tipo Método de Avaliação

Descrição Desenvolvido para monitorar e avaliar projetos de mHealth, sob os 
aspectos econômicos e financeiros

Número de estágios 6

Escopo de Avaliação mHealth

Dimensões, Domínios e Fatores Custos, viabilidade, eficácia, efetividade e sustentabilidade

Tipo de instituição de saúde Sistemas de Saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor Amnesty E. LeFevre , Samuel D. Shillcutt , Sean Broomhead , Alain 
B. Labrique and Tom Jones

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação PMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo de maturidade digital específico para centro de diagnóstico 
por imagem

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação PACS

Dimensões, Domínios e Fatores Infraestrutura, processo, capacidade, inovação e, integração e 
interoperabilidade

Tipo de instituição de saúde Centro de Diagnóstico por imagem

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2008

Autor / Desenvolvedor Rogier van de Wetering & Ronald Batenburg

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação ITMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Modelo de maturidade para avaliar e orientar a evolução da TI de 
centros de pesquisa acadêmica

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Serviços e Aplicações

Dimensões, Domínios e Fatores Políticas, governança, cultura, infraestrutura, liderança e tecnologias

Tipo de instituição de saúde Centros Acadêmicos

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor Boyd M. Knosp, William K. Barnett, Nicholas R. Anderson & Peter J. 
Embi

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação CHISAM

Tipo Método de Avaliação

Descrição Modelo de adoção desenvolvido para analisar se o sistema de 
informação está adequado para o uso por pacientes

Número de estágios n/a

Escopo de Avaliação Sistemas de informação para Pacientes

Dimensões, Domínios e Fatores Nível de conhecimento do paciente, usabilidade, utilidade, adoção, 
nível de valor e de sucesso

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2015

Autor / Desenvolvedor Helen MONKMANa & Andre W. KUSHNIRUK

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HAAMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Avaliar o nível de utilização de ferramentas analíticas e a preparação 
para um adequado conjunto de dados

Número de estágios 4

Escopo de Avaliação Analytics

Dimensões, Domínios e Fatores Dados, Analytics, governança, infraestrutura, conhecimento e 
privacidade/seguranç

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor Canada Health Infoway

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação CDS-MM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Desenvolvido para orientar a progressão no desenvolvimento e uso 
de sistemas de apoio à decisão clínica (CDS)

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Apoio à Decisão Clínica

Dimensões, Domínios e Fatores Criação de conteúdo, Analytics e Relatórios, e Governança e 
Gerenciamento

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Acadêmico

Ano de publicação 2019

Autor / Desenvolvedor Orenstein EW , Muthu N , Weitkamp AO , Ferro DF, Shelov E, Tobias 
MC.

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação IMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Modelo de maturidade específico para projetos nacionais de 

interoperabilidade e, além dos estágios, possui ainda objetivos a 
serem cumpridos

Número de estágios 6

Escopo de Avaliação Interoperabilidade

Dimensões, Domínios e Fatores Local, enterprise e e-Health Community

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2007

Autor / Desenvolvedor NEHTA

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HIN-CMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Desenvolvido no Canadá para avaliar o nível de maturidade digital e 
inteoperabilidade

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Interoperabilidade

Dimensões, Domínios e Fatores
Engajamento dos tomadores de decisão, governança, legislação, 

liderança, financiamento, práticas e processos, análise de impacto, 
uso clínico, infraestrutura e segurança

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2015

Autor / Desenvolvedor Canada Health Infoway

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HIS IMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Ferramenta desenvolvida para avaliar o nível de interoperabiliade 
entre sistemas de informação em saúde

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Interoperabilidade

Dimensões, Domínios e Fatores Liderança/governança, recursos humanos e tecnologia

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário e Entrevista

Instrumento de coleta de informações Formulário on-line

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo ONG

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor MEASURE Evaluation

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação HIS SOCI

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Avaliar o nível de maturidade dos sistemas de informação em saúde 
(SIS) de um País

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Sistema de Informação em Saúde

Dimensões, Domínios e Fatores Liderança/governança, gestão e recursos humanos, infraestrutura, 
padrões e interoperabilidade, e uso e qualidade dos dados

Tipo de instituição de saúde Governo

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário on-line

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo ONG

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor MEASURE Evaluation

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação IS4H-MM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição
Ferramenta para avaliar os níveis de maturidade de um SIS e a 

capacidade da organização para operar, interagir e beneficiar-se do 
sistema

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Sistema de Informação em Saúde

Dimensões, Domínios e Fatores Gestão de dados e de tecnologia da informação, gestão e 
governança, gestão e intercâmbio de conhecimentos, e inovação

Tipo de instituição de saúde Governo

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Excel

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Organismo Internacional

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor OPAS-OMS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação IM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Avaliação do nível de maturidade de TI pelas instituições e 
profissionais de saúde do Uruguai

Número de estágios 6

Escopo de Avaliação Saúde Digital

Dimensões, Domínios e Fatores Prontuário Eletrônico, laboratório, farmácia e imagens

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário e Entrevista

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2016

Autor / Desenvolvedor Ministério da Saúde do Uruguai

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação GGMM

Tipo Modelo de Maturidade

Descrição Oferece uma forma de avaliar as ferramentas desenvolvidas para 
Saúde Digital

Número de estágios 3

Escopo de Avaliação Saúde Digital

Dimensões, Domínios e Fatores Utilidade global, suporte da comunidade e maturidade do software

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Não descrito

Instrumento de coleta de informações Não descrito

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo ONG

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor Digital Square

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação DHIRT

Tipo Método de Avaliação

Descrição Método de avaliação que orienta a tomada de decisão para a 
aquisição de soluções de SD

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Saúde Digital

Dimensões, Domínios e Fatores
Políticas, ecossistemas de SIS, tomadores de decisão, usuários, 

grupos, escala, TCO, efetividade e eficiência, aberto x proprietário, 
privacidade, reuso, e gestão de mudança

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo ONG

Ano de publicação 2018

Autor / Desenvolvedor MCSP

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação DMA

Tipo Índice Digital

Descrição Indica percentualmente a maturidade digital de uma instituição de 
saúde

Número de estágios n/a

Escopo de Avaliação Saúde Digital

Dimensões, Domínios e Fatores Preparação, capacidade e infraestrutura

Tipo de instituição de saúde Qualquer instituição de saúde

Amplitude de uso Local

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo Governo

Ano de publicação 2015

Autor / Desenvolvedor NHS

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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Abreviação GDHI

Tipo Índice Digital

Descrição Avalia o nível de digitalização da Saúde de um País, segundo as 
dimensões do eHealth Strategy Toolkit da OMS

Número de estágios 5

Escopo de Avaliação Saúde Digital

Dimensões, Domínios e Fatores
Liderança e governança, estratégia e investimento, serviços e 

aplicações, padrões e interoperabilidade, infraestrutura, 
legislação/política/conformidade, e recursos humanos 

Tipo de instituição de saúde País

Amplitude de uso Internacional

Forma de coleta de informação Questionário

Instrumento de coleta de informações Formulário estruturado

Custo de avaliação Gratuito

Origem do modelo ONG

Ano de publicação 2017

Autor / Desenvolvedor HealthEnabled e Global Development Incubator (GDI)

Multidimensional

Global

Múltiplos Idiomas

On-line

Auto-avaliação

Livre acesso

Material educativo

Treinamento

Suporte 

Continuidade de versão

Multi-instituição

Avaliação individualizada

Avaliação continuada

Comunidades

Roadmap

Avaliação
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ANEXO 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Esta é uma pesquisa que por objetivo desenvolver e avaliar um modelo de 

avaliação de maturidade digital para instituições de saúde. Para tanto, pretende-se 

estabelecer dimensões, domínios e subdomínios para o desenvolvimento do mo-

delo (meta-modelo) para a avaliação de maturidade digital de instituições de saúde, 

analisando   variáveis de adoção, aderência, segurança, qualidade, satisfação e 

resultados e, a seguir, testar o modelo estendido para validação da metodologia, 

variáveis (determinantes) e requisitos. 

Solicito sua participação nesta pesquisa, de forma voluntária, participando 

de uma entrevista no qual o modelo será apresentado para observação e opinião. 

O Sr. tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito ou a respeito da 

sua instituição, assim como qualquer material coletado, só serão utilizados neste 

estudo, garantindo-se total sigilo e privacidade. Não identificamos nenhum risco 

nesta participação. Não há qualquer custo envolvido, exceto o uso de seu tempo, 

nem haverá também qualquer pagamento a ser realizado em seu benefício. A qual-

quer momento, se for de seu interesse, o Sr. poderá ter acesso a todas as informa-

ções obtidas a seu respeito neste estudo ou mesmo a respeito dos resultados par-

ciais e finais do estudo. Caso não queira participar ou, em qualquer momento da 

pesquisa deseje retirar o seu consentimento, poderá fazê-lo sem penalização al-

guma e sem prejuízo. 

Esclarecimentos outros poderão ser feitos com os investigadores Dr. Claudio 

Giuliano Alves da Costa e Profa. Dra. Heimar de Fatima Marin, que podem ser en-

contrados na Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP – Rua Napoleão de 

Barros, 754 - 2º andar, sala 213, telefone: (11) 5576-4430 – ramal 1622. Conside-

rações ou dúvidas sobre a ética da pesquisa poderão ser esclarecidas com o Co-

mitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, telefone: 

(11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que 

uma ficará com o Sr. e a outra conosco. 
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Participante da Pesquisa: 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Avaliação de Maturidade 

Digital de Instituições de Saúde”. Eu discuti com o Dr. CLAUDIO GIULLIANO AL-

VES DA COSTA sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer mo-

mento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qual-

quer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Local e Data: __________________________,     ____/____/____ 

 

 

_____________________________________ 
Nome legível do participante da pesquisa 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 

Pesquisador: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre 

e Esclarecido deste profissional (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descri-

tos. 

Local e Data: __________________________,     ____/____/____ 

 

_____________________________________ 
Nome legível do pesquisador principal 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO 5: TERMO DE PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA ON-LINE 
 
Disponível on-line em https://survey.zohopublic.com/zs/czChIw 
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ANEXO 6: QUESTIONÁRIO ON-LINE DO ÍNDICE DE MATURIDADE DIGITAL 
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ANEXO 7: ÍNDICE DE MATURIDADE DIGITAL DAS INSTITUIÇÕES 
 

ID 
Pontu-
ação 
Total 

Índice Ge-
ral de Ma-
turidade 

Dimensões Domínios 

Adoção da 
Tecnolo-

gia 

Prepara-
ção para 
Jornada 
Digital 

Serviços 
e Aplica-

ções 

Infraestru-
tura e Ar-
quitetura 

Dados e 
Informa-

ções 

Estrutura 
e Cultura 

Estratégia 
e Gover-

nança 

1 470 71% 74% 67% 78% 50% 56% 75% 71% 

2 155 23% 24% 23% 23% 25% 19% 17% 29% 

3 165 25% 31% 15% 38% 25% 0% 17% 14% 

4 205 31% 38% 21% 39% 8% 25% 33% 25% 

5 195 30% 30% 29% 33% 8% 38% 50% 18% 

6 415 63% 76% 42% 83% 75% 38% 50% 32% 

7 325 49% 45% 56% 47% 75% 31% 58% 50% 

8 250 38% 39% 37% 42% 83% 19% 17% 29% 

9 530 80% 85% 73% 83% 67% 94% 92% 68% 

10 345 52% 63% 37% 63% 33% 50% 50% 39% 

11 340 52% 55% 46% 59% 58% 44% 50% 36% 

12 355 54% 61% 42% 64% 17% 38% 42% 61% 

13 375 57% 68% 40% 73% 42% 38% 58% 36% 

14 325 49% 61% 31% 67% 42% 31% 42% 25% 

15 170 26% 28% 23% 28% 25% 25% 25% 21% 

16 410 62% 71% 48% 78% 50% 44% 50% 46% 

17 365 55% 69% 35% 83% 92% 25% 33% 4% 

18 400 61% 70% 46% 78% 75% 31% 42% 39% 

19 400 61% 65% 54% 69% 50% 50% 58% 54% 

20 205 31% 35% 25% 36% 17% 19% 33% 32% 

21 165 25% 29% 19% 28% 17% 13% 42% 21% 

22 265 40% 49% 27% 52% 33% 25% 33% 29% 

23 515 78% 80% 75% 84% 75% 63% 67% 79% 

24 290 44% 48% 38% 50% 58% 31% 33% 36% 

25 145 22% 26% 15% 28% 25% 13% 17% 14% 

26 300 45% 56% 29% 61% 50% 38% 42% 14% 
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27 420 64% 69% 56% 77% 50% 44% 75% 46% 

28 435 66% 73% 56% 80% 67% 50% 67% 43% 

29 370 56% 65% 42% 59% 25% 75% 58% 50% 

30 405 61% 61% 62% 59% 58% 81% 58% 57% 

31 150 23% 25% 19% 30% 8% 13% 17% 21% 

32 300 45% 54% 33% 56% 8% 50% 50% 32% 

33 250 38% 43% 31% 44% 33% 31% 17% 39% 

34 155 23% 35% 6% 39% 8% 6% 0% 14% 

35 165 25% 33% 13% 38% 17% 6% 17% 14% 

36 140 21% 29% 10% 34% 8% 0% 17% 11% 

37 185 28% 34% 19% 36% 42% 13% 17% 18% 

38 230 35% 40% 27% 44% 8% 13% 50% 32% 

39 340 52% 61% 37% 64% 33% 56% 58% 25% 

40 410 62% 73% 46% 75% 25% 44% 83% 50% 

41 325 49% 55% 40% 59% 42% 38% 42% 39% 

42 200 30% 30% 31% 30% 33% 25% 25% 36% 

43 255 39% 40% 37% 44% 33% 19% 50% 36% 

44 255 39% 49% 23% 53% 8% 31% 33% 25% 

45 360 55% 54% 56% 61% 58% 38% 67% 43% 

46 165 25% 31% 15% 36% 42% 0% 8% 14% 

47 230 35% 44% 21% 47% 25% 25% 33% 18% 

48 475 72% 70% 75% 81% 92% 38% 58% 68% 

49 265 40% 51% 23% 58% 8% 25% 33% 25% 

50 285 43% 54% 27% 58% 33% 13% 33% 36% 

51 250 38% 44% 29% 44% 42% 31% 42% 25% 

52 255 39% 44% 31% 45% 33% 31% 25% 36% 

53 265 40% 41% 38% 45% 42% 31% 50% 29% 

54 305 46% 50% 40% 48% 50% 56% 42% 36% 

55 240 36% 39% 33% 39% 8% 31% 50% 39% 

56 290 44% 54% 29% 58% 67% 38% 25% 14% 

57 490 74% 80% 65% 81% 42% 63% 75% 79% 
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58 345 52% 58% 44% 63% 67% 38% 42% 36% 

59 315 48% 65% 21% 72% 25% 25% 50% 14% 

60 315 48% 60% 29% 66% 42% 25% 17% 36% 

61 380 58% 65% 46% 72% 42% 44% 50% 43% 

62 315 48% 64% 23% 70% 42% 38% 25% 14% 

63 440 67% 71% 58% 80% 58% 25% 58% 64% 

64 295 45% 44% 46% 47% 75% 44% 33% 32% 

65 300 45% 56% 29% 63% 33% 38% 42% 18% 

66 420 64% 71% 52% 70% 75% 69% 42% 50% 

67 305 46% 56% 31% 58% 25% 44% 42% 32% 

68 250 38% 44% 29% 48% 42% 25% 25% 25% 

69 140 21% 23% 19% 16% 25% 38% 8% 29% 

70 50 8% 5% 10% 2% 17% 19% 8% 7% 

71 170 26% 34% 13% 38% 17% 13% 17% 14% 

72 335 51% 70% 19% 80% 42% 25% 17% 14% 

73 160 24% 31% 13% 31% 17% 31% 25% 7% 

74 410 62% 69% 52% 72% 50% 69% 58% 43% 

75 400 61% 65% 52% 72% 42% 44% 67% 46% 

76 270 41% 53% 23% 55% 33% 44% 25% 18% 

77 175 27% 30% 21% 33% 25% 19% 17% 21% 

78 215 33% 41% 19% 48% 33% 19% 25% 7% 

79 200 30% 38% 17% 41% 17% 25% 25% 14% 

80 250 38% 51% 17% 59% 17% 13% 25% 18% 

81 490 74% 76% 71% 77% 92% 63% 75% 68% 

82 335 51% 65% 29% 72% 8% 38% 33% 36% 

83 315 48% 45% 52% 45% 50% 38% 42% 61% 

84 415 63% 63% 63% 69% 42% 31% 67% 75% 

85 265 40% 60% 10% 72% 8% 13% 33% 0% 

86 160 24% 25% 23% 25% 8% 25% 33% 25% 

87 130 20% 15% 25% 16% 25% 6% 25% 29% 

88 415 63% 64% 62% 64% 83% 50% 75% 54% 
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89 285 43% 53% 29% 55% 67% 50% 8% 18% 

90 270 41% 55% 19% 53% 25% 44% 25% 25% 

91 165 25% 30% 17% 36% 17% 0% 33% 14% 

92 385 58% 71% 37% 80% 42% 13% 67% 36% 

93 285 43% 48% 37% 44% 42% 50% 50% 36% 

94 275 42% 48% 33% 50% 25% 31% 42% 36% 

95 105 16% 14% 19% 16% 0% 0% 25% 29% 

96 325 49% 63% 29% 64% 25% 63% 58% 14% 

97 415 63% 61% 65% 66% 92% 50% 58% 54% 

98 450 68% 74% 60% 80% 83% 56% 67% 43% 

99 200 30% 33% 27% 36% 17% 25% 33% 25% 

100 240 36% 41% 27% 47% 25% 19% 33% 25% 

101 145 22% 24% 19% 25% 17% 19% 8% 25% 

102 370 56% 64% 44% 67% 67% 56% 58% 25% 

103 335 51% 53% 48% 50% 50% 63% 58% 43% 

104 300 45% 44% 48% 45% 42% 38% 50% 50% 

105 300 45% 48% 42% 47% 42% 38% 42% 50% 

106 180 27% 28% 27% 30% 17% 6% 42% 32% 

107 415 63% 66% 58% 67% 50% 63% 67% 57% 
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ANEXO 8: DESCRITIVO E PERCENTUAIS DAS RESPOSTAS 
 
 

Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Documentação Clínica 

Pergunta A documentação clínica está disponível em formato digital através 
de um sistema de prontuário eletrônico ou similar? 

Pontuação Máxima 40 

Média dos pontos 29,71962617 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Tudo em papel 

2 

1,87% 

2 

Já em alguns setores 

15 

14,02% 

3 

Na maior parte dos setores 

19 

17,76% 

4 

Em todos os setores, maior parte em texto livre 

19 

17,76% 

5 

Documentos estruturados na maior parte 

52 

48,60% 

99 
Não se aplica 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Nível de Utilização da Equipe Assistencial 

Pergunta A equipe assistencial utiliza sistemas e tecnologias na atenção e no 
atendimento ao paciente? 

Pontuação Máxima 40 

Média dos pontos 33,8317757 

Total de Respostas Obti-
das 106 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Nenhum profissional utiliza 

3 

2,83% 

2 

Enfermeiros e outros profissionais não-médicos 

2 

1,89% 

3 

A maioria dos profissionais de saúde, inclusive médicos 

15 

14,15% 

4 

Quase todos os profissionais de saúde 

18 

16,98% 

5 

Todos os profissionais de saúde, sem exceções 

68 

64,15% 

99 
Não se aplica 

1 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Prescrição Eletrônica 

Pergunta 
A instituição utiliza um sistema informatizado para prescrição de 
medicamentos, cuidados de enfermagem e solicitação de exames 
com recursos que aumentam a segurança da prescrição? 

Pontuação Máxima 40 

Média dos pontos 27,75700935 

Total de Respostas Obti-
das 100 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Tudo em papel 

4 

4,00% 

2 

Algumas são eletrônicas 

12 

12,00% 

3 

A maioria são eletrônicas 

20 

20,00% 

4 

Todas são eletrônicas, alertas básicos e prescrições padrões 

39 

39,00% 

5 

Vários tipos de alertas e outros recursos de apoio à decisão clínica 

25 

25,00% 

99 
Não se aplica 

7 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Checagem à beira leito 

Pergunta A instituição utiliza uma tecnologia à beira-leito que automatiza os 5 
certos na administração de medicamentos e outras substâncias? 

Pontuação Máxima 40 

Média dos pontos 16,1682243 

Total de Respostas Obti-
das 91 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Tudo manualmente 

42 

46,15% 

2 

Em alguns setores 

22 

24,18% 

3 

Na maioria dos setores para alguns tipos de medicamentos 

5 

5,49% 

4 

Em todos os setores para todos os tipos de medicamentos 

11 

12,09% 

5 

Para todos os tipos de substâncias, inclusive hemocomponentes e 
coleta de exames laboratoriais 

11 

12,09% 

99 
Não se aplica 

16 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Apoio à decisão clínica 

Pergunta Há sistemas de apoio à decisão clínica integrados ao prontuário ca-
pazes de propor diagnósticos e condutas? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 6,682242991 

Total de Respostas Obti-
das 102 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Nenhum 

35 

34,31% 

2 

Alertas e prescrições padrões 

27 

26,47% 

3 

Formulários inteligentes integrados a protocolos clínicos 

24 

23,53% 

4 

Vários tipos de apoio à decisão clínica em diversos setores 

16 

15,69% 

5 

Inteligência artificial 

0 

0,00% 

99 
Não se aplica 

5 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Medicina Diagnóstica 

Pergunta 
As modalidades diagnósticas (exames laboratoriais e de imagem) 
estão disponíveis em formato digital através de sistemas informati-
zados, integradas ao prontuário e com portal de exames acessível 
para profissionais e pacientes? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 12,05607477 

Total de Respostas Obti-
das 101 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Nenhum exame digital 

4 

3,96% 

2 

Alguns digitais 

16 

15,84% 

3 

A maioria são digitais, integrados ao prontuário 

31 

30,69% 

4 

Todos os exames são digitais, Portal de Exames 

44 

43,56% 

5 

Análise dos resultados com apoio à decisão clínica 

6 

5,94% 

99 
Não se aplica 

6 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Cadeia de Suprimentos 

Pergunta A cadeia de suprimentos está informatizada e automatizada, desde 
as etapas de planejamento até a dispensação? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 10,98130841 

Total de Respostas Obti-
das 101 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Todo o processo é manual 

5 

4,95% 

2 

Dispensação informatizada 

22 

21,78% 

3 

Compras on-line, Medicamentos unitarizados 

35 

34,65% 

4 

Planejamento de estoque automatizado, OPME integrado 

37 

36,63% 

5 

Dispensação automatizada com robôs, reposição de estoque inte-
grado com o fornecedor 

2 

1,98% 

99 
Não se aplica 

6 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Farmácia Clínica 

Pergunta As prescrições médicas são revisadas por um farmacêutico clínico 
com o apoio de um sistema informatizado com alertas? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 9,485981308 

Total de Respostas Obti-
das 98 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há revisão da prescrição 

11 

11,22% 

2 

As prescrições são revisadas parcialmente, sem sistema de alertas 

36 

36,73% 

3 

A maior parte das prescrições são revisadas, com alertas automáti-
cos 
26 

26,53% 

4 

Todas as prescrições são revisadas (24x7) com vários alertas 

21 

21,43% 

5 

Análise automatizada para alguns tipos de prescrição 

4 

4,08% 

99 
Não se aplica 

9 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Ciclo do Faturamento 

Pergunta 
Todo o ciclo do faturamento (order to cash) está digital com ferra-
mentas que facilitam o agendamento e a autorização, bem como a 
análise e o envio das contas? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 10,74766355 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Todo o processo é manual 

9 

8,41% 

2 

As contas são geradas automaticamente 

15 

14,02% 

3 

Revisão da conta e auditoria do prontuário são parcialmente digi-
tais 
41 

38,32% 

4 

Solicitação de autorização e envio de XMLs integrados com as 
operadoras 

35 

32,71% 

5 

Guias e contas são totalmente digitais e recurso de glosas automa-
tizado 

7 

6,54% 

99 
- 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Integração de dispositivos e IoT 

Pergunta 
Os equipamentos de monitoramento estão integrados com o pron-
tuário eletrônico, avançando ao conceito de Internet das Coisas 
(IoT)? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 5,23364486 

Total de Respostas Obti-
das 96 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Nenhum equipamento 

57 

59,38% 

2 

Alguns monitores das UTIs 

20 

20,83% 

3 

Todos os monitores de todas as UTIs, glicosímetro 

11 

11,46% 

4 

Todos os monitores de todas as unidades 

6 

6,25% 

5 

Carrinho de anestesia e outros dispositivos integrados 

2 

2,08% 

99 
Não se aplica 

11 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Mobilidade 

Pergunta 
A instituição possui aplicações móveis para promover o engaja-
mento dos pacientes e/ou facilitar o acesso dos profissionais às in-
formações? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 5,373831776 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há aplicações móveis 

45 

42,06% 

2 

Visualização de resultados de exames 

24 

22,43% 

3 

Agendamento de consultas e procedimentos 

25 

23,36% 

4 

Acesso ao prontuário e comunicação entre paciente e equipe assis-
tencial 

11 

10,28% 

5 

Alertas e materiais educacionais relacionados com a situação clí-
nica 

2 

1,87% 

99 
- 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Serviços e Aplicações 

Subdomínio Telemedicina 

Pergunta A instituição possui ou utiliza serviços de telemedicina? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 3,551401869 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há qualquer uso 

65 

60,75% 

2 

Telerradiologia 

22 

20,56% 

3 

Teletreinamento da equipe assistencial 

9 

8,41% 

4 

Teleinterconsulta (segunda opinião médica) 

8 

7,48% 

5 

Atendimento remoto ao paciente 

3 

2,80% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Infraestrutura e Arquitetura 

Subdomínio Infraestrutura de alta disponibilidade 

Pergunta A instituição possui uma infraestrutura que garante alta disponibili-
dade e performance dos sistemas? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 8,130841121 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Sem redundância e obsoleta 

14 

13,08% 

2 

Datacenter com equipamentos redundantes e WiFi parcial 

43 

40,19% 

3 

Datacenter Secundário e WiFi com cobertura completa 

22 

20,56% 

4 

Equipe treinada para contingência e Simulação do DR 

25 

23,36% 

5 

Datacenters com gestão automatizada, orquestração com nuvem e 
geolocalização interna 

3 

2,80% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Infraestrutura e Arquitetura 

Subdomínio Segurança da Informação 

Pergunta 
A instituição possui políticas para segurança da informação com 
treinamentos regulares e tecnologias que garantem a privacidade e 
confidencialidade das informações? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 7,429906542 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Anti-vírus, anti-malware 

15 

14,02% 

2 

Políticas formalizadas, firewall com IDS, IPS 

48 

44,86% 

3 

Gestão de identidades e credenciais de rede individuais. Treina-
mentos e re-treinamento para colaboradores 

30 

28,04% 

4 

Gestão de dispositivos móveis e encriptação das informações dos 
pacientes 

5 

4,67% 

5 

Análise de riscos de segurança e envolvimento da alta gestão 

9 

8,41% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Infraestrutura e Arquitetura 

Subdomínio Arquitetura de Sistemas e Soluções 

Pergunta Há uma arquitetura técnica bem definida para a integração entre os 
sistemas e soluções? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 7,663551402 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há uma arquitetura definida 

19 

17,76% 

2 

Sistemas isolados com integração one-to-one 

46 

42,99% 

3 

Barramento de integração e repositório central de dados 

15 

14,02% 

4 

Múltiplas integrações com padronização de dados 

20 

18,69% 

5 

Monitoramento, auditoria e segurança 

7 

6,54% 

99 
- 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Dados e Informações 

Subdomínio Analytics 

Pergunta 
A instituição usa ferramentas que permitem a coleta, análise e 
apresentação de dados para melhoria de processos e tomada de 
decisão orientada por informações (assistência, operação e ges-
tão)? 

Pontuação Máxima 40 

Média dos pontos 15,42056075 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Sem ferramentas nem gestores capacitados 

10 

9,35% 

2 

Indicadores básicos analisados pela área de Qualidade/Informa-
ções 
44 

41,12% 

3 

Business Intelligence (BI), Datawarehouse (DW) operacional e fi-
nanceiro 

40 

37,38% 

4 

BI clínico, governança de dados, gestores data-driven 

11 

10,28% 

5 

Analytics preditivo ou prescritivo 

2 

1,87% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Dados e Informações 

Subdomínio Avaliação de Impacto 

Pergunta A instituição avalia o impacto das intervenções da saúde digital em 
seus indicadores financeiros, operacionais e assistenciais? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 7,663551402 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há qualquer análise 

25 

23,36% 

2 

Avaliação de custos e cronograma 

28 

26,17% 

3 

Análise de impacto na operação e financeiro 

31 

28,97% 

4 

Análise sobre o desfecho clínico, segurança do paciente e quali-
dade assistencial 

18 

16,82% 

5 

Avaliações multi-dimensionais com ciclos de melhoria contínua 

5 

4,67% 

99 
- 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Dados e Informações 

Subdomínio Continuidade do cuidado 

Pergunta As informações clínicas do paciente são compartilhadas com ou-
tras instituições de saúde para a continuidade do cuidado? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 4,292929293 

Total de Respostas Obti-
das 88 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há interoperabilidade externa 

61 

69,32% 

2 

Prontuário compartilhado com uma única instituição,  diagnósticos 
com CID 

16 

18,18% 

3 

Várias instituições conectadas com o uso de padrões para codifica-
ção da história clínica (interoperabilidade semântica) 

8 

9,09% 

4 

Governança, privacidade e confidencialidade e Registro Eletrônico 
de Saúde multi-institucional 

3 

3,41% 

5 

Analytics, gestão de saúde populacional e alertas para vigilância 
em saúde 

0 

0,00% 

99 
Não se aplica 

11 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estrutura e Cultura 

Subdomínio Equipe de TI 

Pergunta A equipe de TI está estruturada e capacitada para apoiar a trans-
formação digital da instituição? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 9,626168224 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Sem uma estrutura organizada 

5 

4,67% 

2 

Equipe de TI com perfil muito técnico 

41 

38,32% 

3 

Analistas de negócio com experiência em saúde 

25 

23,36% 

4 

Equipe multi-disciplinar com profissionais de TI e da área de saúde 

29 

27,10% 

5 

Líderes especializados em saúde digital (CMIO e CNIO) 

7 

6,54% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estrutura e Cultura 

Subdomínio Competência Digital 

Pergunta Há um programa para a capacitação sobre saúde digital para cada 
colaborador individualmente? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 2,476635514 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há nenhum programa 

72 

67,29% 

2 

Há ciclos de treinamento sobre saúde digital 

22 

20,56% 

3 

Saúde Digital é parte do plano de desenvolvimento individual 

9 

8,41% 

4 

Há um programa estruturado com ações contínuas para a melhoria 
do conhecimento digital dos colaboradores 

3 

2,80% 

5 

Há incentivos para a evolução digital dos colaboradores 

1 

0,93% 

99 
- 

0 

 
  



 

 

156 

Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estrutura e Cultura 

Subdomínio Cultura organizacional 

Pergunta Há uma cultura na instituição que privilegia e impulsiona a adoção 
de tecnologias digitais? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 12,28971963 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Cultura conservadora, preferência para processos manuais 

6 

5,61% 

2 

Resistência para mudança em setores isolados 

23 

21,50% 

3 

Profissionais da assistência sem resistência às mudanças 

13 

12,15% 

4 

Alguns gestores engajados para a transformação digital 

46 

42,99% 

5 

Todos os colaboradores são adeptos e incentivadores da transfor-
mação digital 

19 

17,76% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Governança 

Pergunta 
A instituição possui comitês para governança de TI e/ou de saúde 
digital, com discussão de prioridades, análise de impacto e feed-
back para os colaboradores? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 4,205607477 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há nenhum comitê estruturado 

62 

57,94% 

2 

Comitê Executivo de TI 

23 

21,50% 

3 

Comitê específico para saúde digital 

6 

5,61% 

4 

Comitês temáticos em diversas áreas 

9 

8,41% 

5 

Comitês interligados com a governança corporativa 

7 

6,54% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Estratégia Digital 

Pergunta Há uma estratégia formal de transformação digital da instituição? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 7,61682243 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há planos estruturados 

17 

15,89% 

2 

Diretoria já entende como uma necessidade 

39 

36,45% 

3 

A transformação digital está no mapa estratégico 

33 

30,84% 

4 

Planejamento estruturado de transformação digital 

14 

13,08% 

5 

Transformação digital como elemento central para geração de no-
vos negócios 

4 

3,74% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Programa de Saúde Digital 

Pergunta Há um programa estruturado para o acompanhamento da saúde do 
paciente através de ferramentas digitais? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 2,570093458 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há nenhum programa 

78 

72,90% 

2 

Aplicações móveis para pacientes 

14 

13,08% 

3 

Telemonitoramento dos pacientes 

5 

4,67% 

4 

Várias iniciativas e projetos para acompanhamento dos pacientes 
de maneira digital 

9 

8,41% 

5 

Avaliação do impacto da Saúde Digital nos indicadores de saúde 

1 

0,93% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Inovação e startups 

Pergunta Há uma estratégia para a inovação de processos e incorporação de 
novas tecnologias? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 4,813084112 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há nenhuma atividade de inovação 

27 

25,23% 

2 

Projetos de inovação isolados. Colaboradores participam. 

63 

58,88% 

3 

Programação de inovação com a abertura para startups 

12 

11,21% 

4 

Estrutura específica para inovação. Tecnologias disruptivas. 

4 

3,74% 

5 

Inovação para geração de novos negócios 

1 

0,93% 

99 
- 

0 
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Dimensão Adoção e Aderência 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Redes Sociais e Marketing Digital 

Pergunta A instituição possui uma estratégia de presença nas redes sociais e 
marketing digital? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 10,28037383 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Sem presença nas redes sociais 

6 

5,61% 

2 

Página simplificada nas principais redes sociais 

31 

28,97% 

3 

Monitoramento contínuo das redes sociais 

42 

39,25% 

4 

Oferta direcionada de produtos e serviços 

7 

6,54% 

5 

Publicação de conteúdo especializado específico para os pacientes 

21 

19,63% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Suporte Institucional 

Pergunta Há de fato o apoio da Diretoria e/ou Conselho para a transforma-
ção digital? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 10,04672897 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há qualquer apoio 

5 

4,67% 

2 

Apoio isolado e informal 

33 

30,84% 

3 

Transformação digital está na pauta das reuniões de Diretoria e 
Conselho 

41 

38,32% 

4 

Diretoria e/ou Conselho fiscaliza os projetos de transformação digi-
tal 
12 

11,21% 

5 

Diretoria e/ou Conselho propõe novos negócios na área digital 

16 

14,95% 

99 
- 

0 
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Dimensão Preparação e Organização 

Domínio Estratégia e Governança 

Subdomínio Investimento 

Pergunta Há um orçamento estruturado e dedicado para a transformação di-
gital com investimentos continuados em inovação? 

Pontuação Máxima 20 

Média dos pontos 7,009345794 

Total de Respostas Obti-
das 107 

Número da Resposta Descrição, Total e % de Respostas 

1 

Não há orçamento específico para a TI 

21 

19,63% 

2 

Orçamento para manutenção do básico, TI sem autonomia 

45 

42,06% 

3 

Orçamento dedicado e planejado com OPEX e CAPEX 

22 

20,56% 

4 

Investimento em novos projetos e inovação, TI com autonomia 

15 

14,02% 

5 

Orçamento planejado e executado de acordo com o plano de trans-
formação digital 

4 

3,74% 

99 
- 

0 

 


