
 

 
 

IHRIS QUALIFY: UMA FERRAMENTA PARA EFECTUAR O 
REGISTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DAS SUAS 

QUALIFICAÇÕES 
 
ANTECEDENTES 
Os conselhos profissionais de saúde desempenham um papel crucial no fornecimento 
de trabalhadores de saúde, na credenciação de profissionais de saúde através do 
licenciamento, registo e certificação. A informação recolhida e gerada por estes 
conselhos é crucial para os países de modo a abordar as carências de trabalhadores de 
saúde e a satisfazer a crescente demanda de cuidados sanitários. Os decisores 
nacionais precisam de dados actuais e precisos sobre a disponibilidade de 
trabalhadores de saúde e viram-se para os conselhos de saúde para obter a informação 
sobre o número de trabalhadores de saúde qualificados no país, a sua composição e 
combinação de qualificações, e o número que de profissionais que procura emprego 
no estrangeiro. Infelizmente, muitos conselhos de saúde armazenam estes dados em 
ficheiros em papel ou em bases de dados electrónicas isoladas, dificultando o 
fornecimento de informação agregada.  
 
Um sistema de informação sobre recursos humanos que seja computorizado e 
integrado (HRIS) permite que os países possam recolher, manter e analisar dados sobre 
a mão-de-obra de saúde, com maior facilidade. A CapacityPlus oferece a Suite iHRIS 
Suite com soluções informáticas de HRIS gratuitas e de Código Aberto (Open Source) 
para providenciar aos líderes do sector da saúde com informação que eles precisam de 
ter acesso, para gerir e planificar a mão-de-obra de saúde. 
 
O iHRIS QUALIFY 
O iHRIS Qualify é a componente de formação profissional em saúde, de licenciamento 
e de certificação da Suíte iHRIS. A utilização da iHRIS Qualify, um conselho de 
enfermeiros, por exemplo, pode registar, recolher e analisar dados dobre todo o 
pessoal enfermeiro do país. Uma vez que costumam haver conselhos separados de 
médicos, de dentistas, de farmacêuticos e de profissionais de saúde, cada conselho 
pode manter o seu próprio Sistema iHRIS Qualify e os dados podem ser agregados de 
modo a oferecer uma ideia agregada de toda a mão-de-obra. Porque o software é 
Open Source, o mesmo pode ser modificado para satisfazer às necessidades específicas 
de um conselho ou país. 
 
BENEFÍCIOS 
O iHRIS Qualify permite que um conselho profissional de saúde possa capturar e 
agregar dados sobre um escalão de trabalhadores de saúde desde o momento que 
eles iniciam a formação pré-serviço, até ao seu registo e licenciamento. Este software 
pode também apoiar a registar as afectações, a emitir licenças de exercício privado de 
medicina e a registar os pedidos de verificação para pedido de emprego no 



estrangeiro. Deste modo, pode oferecer a informação completa sobre a categoria de 
trabalhadores de saúde, se estão em formação ou empregues no sector público ou 
privado, ou mesmo se trabalham fora do sector da saúde.  
 
Um conselho pode utilizar o iHRIS Qualify para capturar, actualizar e reportar dados 
que podem ajudar a:  

• Estabelecer qualificações mínimas para os estudantes que participam nos programas 
de formação  

• Administrar exames de nível nacional que qualifiquem um estudante recém-graduado 
a exercer em território nacional 

• Verificar se os requisitos de educação médica continua foram preenchidos antes da 
renovação de licenças  

• Emissão de licenças de exercício privado de medicina aos profissionais de saúde 
qualificados 

• Verificar as qualificações dos profissionais de saúde formados no estrangeiro e que 
pretendam trabalhar no país e dos profissionais formados no país que pretendam 
trabalhar no estrangeiro.  
 
CARACTERÍSTICAS 
A iHRIS Qualify contém características que permitem armazenar e reportar informação 
sobre os profissionais de saúde, incluindo: 

• Gestão de Registos: Registar informação sobre cada trabalhador de saúde, tal como a 
nacionalidade, o estado civil, a taxa de nascimentos, os detalhes de contacto, as 
qualificações académicas e os números de identificação.  

• Registo da Formação Pré-Serviço: Registo dos estudantes que entram para os 
programas de formação pré-serviço e monitorar as taxas de finalização e, bem assim, 
as causas de interrupção.  

• Gestão de Exames: Registos das submissões de exame de certificação nacional e dos 
respectivos resultados.  

• Registo e licenciamento: Emissão de números de registo, de licenças e de renovações 
de licenças dos profissionais de saúde; registo de afectações; emissão de licenças de 
exercício privado; e gestão dos pedidos de verificação para pedidos de emprego fora 
do país.  

• Reporte: Agregação, análise e exportação de dados numa variedade de formas de 
modo a responder a questões específicas de política e de gestão.  
 
As características abaixo indicadas asseguram a segurança e fidelidade dos dados 
armazenados no sistema:  

• Verificação de erros e correcção de dados por gestores autorizados de dados para 
assegurar a integridade dos dados  

• Entrada automatizada do utilizador, data e hora em que os dados foram inseridos ou 
alterados  



• Arquivo permanente de todas as alterações de dados de modo a assegurar um 
registo consistente do histórico profissional de todos os trabalhadores de saúde. 
 
EXEMPLOS DE PAÍSES 
Os oficiais dos conselhos de saúde responsáveis pelo registo na Nigéria, no Paquistão e 
no Uganda aderiram à utilização do iHRIS Qualify e o modificaram para responder às 
necessidades específicas dos seus respectivos conselhos. 
 
OBTENHA O iHRIS QUALIFY 
Para saber mais sobre o iHRIS Qualify, experimentar uma demonstração ou descarregar 
o software, aceda ao endereço www.capacityplus.org/hris. 

http://www.capacityplus.org/hris�

