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Sobre a Unisys 
• A Unisys é uma companhia 

multinacional com presença em mais 
de 100 países e com cerca de 29,000 
colaboradores.

• Facturação Global em 2008: $5.2B 
• Fornece soluções e serviços de 

tecnologias de informação nas áreas 
de:

– Consultadoria
– Integração de sistemas
– Outsourcing 
– Infra-estruturas 
– Tecnologia de servidores

• Em Portugal a Unisys tem colaborado 
com diversas unidades prestadoras de 
cuidados de saúde nas áreas de 
Redes, Segurança dos Sistemas de 
Informação, Gestão de Risco,  
Conformidade com ISO27002, RFID, 
Suporte e Manutenção.

Unisys Portugal
Lagoas Park 

Rua das Lagoas Pequenas, 5B – 5º Piso 
2744-017 PORTO SALVO

Tel. 213 127 567
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RFID Passivo

• Os sistemas RFID Passivos caracterizam-se por utilizarem tags não-alimentadas 
(passivas)

• Existem diferentes tecnologias, as quais utilizam frequências diversas (LF, HF ou 
UHF) com influência directa na distância máxima de leitura das tags (cerca de 6 
metros no caso da tecnologia UHF Gen2)

• Necessidade da utilização de leitores específicos portáteis ou fixos em cada ponto de 
controlo

TagsAntenaLeitor

Aplicação
De Negócio 

Radiofrequência

Interface 
Middleware
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RFID Activo / RTLS
• Os sistemas RFID Activos caracterizam-se por:

– utilizarem tags alimentadas por uma bateria o que permite distâncias de leitura até cerca de 100 
metros 

– permitirem para além da identificação, também a localização das tags e informação de sensores

• Existem diferentes tecnologias, as quais utilizam frequências diversas, destacando-se a 
tecnologia que utiliza a frequência do wi-fi. Neste caso, poderão ser utilizados access 
points wi-fi standard em vez de leitores dedicados

1. Os equipamentos wi-fi (tags/PDAs/telefones com wi-fi) enviam um “pequeno” sinal wi-fi 
periodicamente

2. O sinal é recebido pelos Access Points wi-fi que funcionam como leitores 
3. A Location Engine usa a potência do sinal e outros algoritmos para determinar a localização ou 

presença da tag e envia-a para a Aplicação de Visibilidade 
4. A Aplicação de Visibilidade faz o registo das localizações e outros eventos. Com base na 

definição de perímetros e regras de alarmística envia alarmes, localizações e mapas.
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Presença
Localização em 

tempo real Choke-point

A bomba infusora X está
no quarto 123

A cama X entrou no 
Bloco Operatório 2

Permite obter informação/eventos que correspondem às necessidades 
operacionais das organizações que prestam cuidados de saúde:

Existem 12 cadeiras de 
rodas na ala este do piso 2

RFID Activo / RTLS
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Segurança de Pacientes e Staff
Desafios Frequentes no Sector Hospitalar

• Proporcionar a pacientes em estado crítico, 
mas com mobilidade, uma rápida assistência 
médica no caso de deterioração abrupta da 
sua condição. 

• O controlo de pacientes com a doença de 
Alzheimer ou doenças de foro psiquiátrico 
pode ser difícil. Será importante para o 
Pessoal Médico receber alertas caso estes 
pacientes saiam do seu quarto ou de 
determinada área e conseguir determinar 
rapidamente para onde se dirigiram. O mesmo 
tipo de controlo poderá ser efectuado com 
idosos, crianças ou bebés.

• A localização das equipas médicas é também 
importante, tanto em emergências nas quais é
necessário convocar determinado médico, 
assim como nos casos em que um médico ou 
enfermeiro tem a necessidade de pedir ajuda. 
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Segurança de Pacientes e Staff

• Utilizar uma tag activa em 
cada paciente que se 
pretende monitorizar

– As tags poderão ter botão de 
chamada (“call button”) o qual 
pode ser utilizado para os 
pacientes sinalizarem uma 
emergência ou para um 
elemento do staff pedir ajuda

– Reutilizáveis garantindo não 
só a rentabilização das tags, 
mas também uma adequada 
higienização das mesmas.

– Possibilidade de utilização de 
clip, faixa de pulso ou 
pescoço

– Anti-tampering

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Segurança de Pacientes e Staff
A Solução

• Utilizar uma tag activa em 
cada paciente que se 
pretende monitorizar

• Utilizar uma Aplicação de 
Visibilidade que permita:

– Alarmística baseada em 
regras configuráveis.

– Envio de alertas para os 
enfermeiros mais 
próximos do local do 
incidente

Exemplo de Alarmes:

–Paciente João Silva a sair da Pediatria 
pela porta 2
–Pedido de assistência do paciente Manuel 
Silva no corredor da Cardiologia 2 
–Pedido de assistência do Dr. António Silva 
na Cardiologia 1
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Caso Prático: 

• Utilização de tags com botão de emergência que 
funcionam como sistemas fixos de emergência 
(quartos e casas de banho)

• Alarmística em situação de emergência, com 
estabelecimento automático de chamada 
telefónica entre o quarto e um posto de controlo 
central para confirmação de emergência

• Funcionalidade de double clik na tag do quarto 
para confirmação de resposta efectiva pelo 
auxiliar ou enfermeiro

• Registo de eventos 

Residência Montepio do Porto
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• Alarmística Fixa de 
Emergência

– Tags fixas com botões de 
pressão, como 
complemento aos métodos 
tradicionais de alertas de 
emergência

• Alarmística Móvel 

– Para os clientes que 
desejarem poder efectuar 
chamada de emergência 
de qualquer parte da 
Residência

• Alarme é enviado para 
consola central e tags de 
staff 

• Registo de eventos e 
relatórios automáticos

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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• Alarmística Fixa 

– Tag fixa com botão de pressão, que em caso de alarme permite em determinados 
locais despoletar um alarme pré-configurado

– Assim que o botão é activado é enviada uma mensagem de alerta para tags com 
display de texto usadas pelo grupo de profissionais clínicos que devem acorrer ao 
evento

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Gestão de Equipamentos em Tempo Real
Desafios Frequentes no Sector Hospitalar

• Manter um número de equipamentos balanceado 
ao longo do hospital

• Os hospitais perdem com frequência equipamento 
médico valioso. A perda nalguns casos pode 
chegar a 15% do total de equipamentos por ano!

• Por outro lado, enfermeiros e pessoal auxiliar 
perdem tempo valioso à procura de equipamento 
de que necessitam. A impossibilidade de encontrar 
rapidamente equipamento pode até levar a que os 
Hospitais se vejam obrigados a ter mais 
equipamentos do que o necessário.

• O rácio de utilização efectiva de equipamentos é
tipicamente baixo

• Gestão eficiente do processo de descontaminação 
de equipamentos médicos

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Gestão de Equipamentos em Tempo Real

• Colocar uma tag activa em 
cada equipamento que se 
pretende monitorizar

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Gestão de Equipamentos em Tempo Real
A Solução

• Colocar uma tag activa em 
cada equipamento que se 
pretende monitorizar 

• Utilizar uma Aplicação de 
Visibilidade que permita:

– A visualização de 
localizações em tempo-
real

– A procura de 
equipamento por nome, 
tipo, zona

– Exportar relatórios com 
informação das 
localizações correntes 
e/ou históricas

– Inventário em tempo-real
– Identificação de padrões 

na utilização de 
equipamentos

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Gestão de Equipamentos em Tempo Real
A Solução

• Colocar uma tag activa em 
cada equipamento que se 
pretende monitorizar 

• Utilizar uma Aplicação de 
Visibilidade que permita:

– A visualização de 
localizações 

– A procura de 
equipamento 

– Exportar relatórios
– Inventário 
– Identificação de padrões 

de utilização
– Alarmística baseada 

em regras 
configuráveis

– Envio de alertas para 
os enfermeiros mais 
próximos do incidente

Exemplo de Alarmes:

–Cadeira de Rodas nº9 a sair pela porta 
Norte
–Existem mais do que 12 bombas de 
infusão por descontaminar no piso 1
–Existem menos do que 4 monitores 
cardíacos no Recobro 
–Ecocardiógrafo nº3 a mover-se
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Monitorização de Temperatura
Desafios Frequentes no Sector Hospitalar

• Existem normalmente muitos equipamentos 
de refrigeração para órgãos, sacos de 
sangue, vacinas, tecidos, medicamentos, leite 
de amamentação, alimentos e outros itens, os 
quais requerem gamas de temperatura de 
armazenamento muito estritas

• O staff tem de efectuar a monitorização e o 
registo manual de temperaturas diariamente e 
em certos casos várias vezes ao dia

– Os mecanismos de registo não são fiáveis
– Estas actividades consomem tempo que poderia 

ser aproveitado para dar atenção aos pacientes

• Conformidade com regulação e directrizes em 
relação ao processo de gestão da 
temperatura

Laboratory 
Refrigerator

Laboratory 
Freezer 

Pharmaceutical 
Refrigerator

Blood Bank 
Refrigerator 

Lab Chest 
Freezer

Vaccine 
Freezer
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Monitorização de Temperatura

• Colocar uma tag activa com sensor 
de temperatura em cada unidade de 
refrigeração que se pretende 
monitorizar 

– Proporcionam leituras de 
temperatura periódicas (a cada x 
segundos ou minutos)

– De fácil instalação e sem cabos 
– Tags são alimentadas por 

bateria pelo que a monitorização 
continua mesmo quando falta 
energia eléctrica na unidade de 
refrigeração

– Gama de temperaturas desde  -
40° Celsius a +75° Celsius 

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Monitorização de Temperatura
A Solução

• Colocar uma tag activa com sensor 
de temperatura em cada unidade de 
refrigeração que se pretende 
monitorizar 

• Utilizar uma Aplicação que permita:
– Gerar alertas automáticos 

quando uma medição está fora 
da gama pretendida

– Exportar relatórios com 
informação das temperaturas 
correntes e/ou históricas
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Controlo de Medicação
Desafios Frequentes no Sector Hospitalar

• Diminuição do erro clínico (5ª maior 
causa de mortalidade nos EUA!). 
Grande parte dos erros ocorrem na:

– transcrição da prescrição para a 
farmácia 

– transcrição para a enfermaria
– administração da medicação

• Existe a necessidade de garantir em 
cada caso que se trata de:

– O paciente correcto
– O medicamento correcto
– A altura de administração correcta
– A dose correcta 
– A via de administração correcta

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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Controlo de Medicação
A Solução

• Implementar Prescrição 
electrónica

• Utilizar dispensas 
automatizadas

• Colocar uma tag passiva 
para identificação da 
medicação

• Colocar uma tag passiva 
para identificação de cada 
paciente

• Efectuar o match entre o 
paciente e a medicação na 
administração da mesma

As TIC e a Saúde no Portugal de 2009
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• Melhoria de Processos e Workflow:
– Obter métricas que permitam avaliar e optimizar 

processos, melhorando o fluxo de pacientes. Ex.: 
tempos de espera, utilização de camas, camas 
livres no recobro, entrada/saída bloco operatório, 
etc. 

• Controlo de Armazém/Farmácia:
– Tags em items individuais, caixas/tabuleiros de 

transporte ou carrinhos e portais de controlo em 
locais estratégicos.

• Telemetria - Monitorização de dados 
provenientes de equipamentos médicos: 

– Exemplo de Utilização: University Hospital of 
Ghent (UZ Ghent), na Bélgica. Tags em 
equipamentos portáteis de monitorização de 
sinais vitais na Unidade de Cardiologia.

Outras Aplicações
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