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Laboratório de Hemodinâmica do 
Hospital de Santa Marta melhora 
acesso a imagens de exames com 
WebPACS, implementado pela Darwin
O Hospital de Santa Marta tem uma forte 
vocação ao nível cardiovascular. Devido 
aos contactos estabelecidos com múltiplas 
entidades, incluindo em África, a introdução 
de mecanismos que facilitem o intercâmbio 
científico e a tomada de decisões à distância, 
é bem vinda. Nesse âmbito, o Laboratório 
optou recentemente por implementar o 
sistema WebPACS para Hemodinâmica 
da TECBRA, o Hemoviewer, com apoio 
da Darwin. Página 4.

Os desafios tecnológicos de 
integração do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, EPE (CHTMAD), foi criado no 
início de Março de 2007, sendo constituído 
pelas unidades hospitalares de Vila Real, 
Chaves, Lamego e Peso da Régua. Lucas 
Ribeiro, Director do Serviço de Informática 
e Telecomunicações do CHTMAD, refere 
que foi implementado nesta organização, no 
passado recente, um conjunto de projectos, 
nas áreas administrativas e clínicas, que 
possibilitaram ganhos significativos para 
utentes e profissionais. Página 18.

Grupo de empresas Prof. Ovídio Costa 
- Cardiologia investe em solução 
de Telemedicina com apoio da First 
Devices
Miguel Costa, Director Geral no grupo de 
empresas Prof. Ovídio Costa – Cardiologia, 
afirma que a organização é composta por 
quatro clínicas, que se situam no Grande 
Porto, em Matosinhos, São Mamede 
de Infesta, Antas e Estádio do Dragão, 
contando com mais de 30 colaboradores. 
Página 20.

Hospital do Espírito Santo 
de Évora iniciou um forte 
investimento em SI. Pág. 10.

António Serrano
Presidente do Conselho de Administração
Hospital do Espírito Santo de Évora

Medicina Interna do Hospital 
Doutor José Maria Grande 

Carlos Baeta
Director do Serviço de Medicina Interna
Hospital Doutor José Maria Grande - Portalegre

aumenta 
eficiência com 
“Formulário de 
Nota de Alta” 
digital. Pág. 8.

Especial - Casos de Sucesso na Modernização da Saúde com SI/TI
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É por isso que há mais de quinze anos a INSAT realiza estudos de mercado 
no sector das Tecnologias de Informação. Apoiamos os nossos clientes através 
de consultoria de concorrência e estratégia e através de estudos específicos, 
adaptados às decisões a tomar. Para quem quer vencer. 

Estudos de dimensão e tendências de mercado. Estudos de satisfação de clientes. 
Consultoria em concorrência e estratégia nas Tecnologias de Informação. 

Para quem quer conhecer a evolução do mercado, o que pensam os gestores e 
os potenciais clientes. Contacte-nos por telefone: 218 537 812 ou por email: 
comercial@insat.pt ou ainda em www.insat.pt. 

INSAT

Os vencedores são 
os que conhecem 

e antecipam a 
evolução do mercado
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Lino Patrício
Coordenador do Grupo de Estudos 
de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção
Hospital de Santa Marta

Laboratório de Hemodinâmica do 
Hospital de Santa Marta melhora acesso 
a imagens de exames com WebPACS, 
implementado pela Darwin
Por Elisabete Lucas

O Hospital de Santa Marta, transformado 
em Entidade Pública Empresarial (EPE) 
no final de 2005, tem uma forte vocação 
ao nível cardiovascular, contando com uma 
área de influência abrangente, que envolve 
a maioria das freguesias dos concelhos 

de Lisboa e de Loures bem como as sub-
regiões de saúde de Santarém, Setúbal, Beja, 
Évora, Portalegre, Faro, ilhas e PALOP 
(exceptuando Moçambique). É frequente 
ser um hospital referenciado por outros, 
que encaminham doentes destinados, por 

exemplo, à Unidade de Hemodinâmica 
e Serviço de Cirurgia Cardiotorácica. 
No âmbito do Serviço de Cardiologia, 
destaca-se aqui a actividade do Laboratório 
de Hemodinâmica, reconhecido tanto 
pelos padrões de qualidade como pela 
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sua capacidade de resposta. Devido aos 
contactos estabelecidos com múltiplas 
entidades, incluindo em África, a introdução 
de mecanismos que facilitem o intercâmbio 
científico e a tomada de decisões à distância, 
é bem vinda. Nesse âmbito, o Laboratório 
optou recentemente por implementar o 
sistema WebPACS para Hemodinâmica 
da TECBRA, o Hemoviewer, com apoio 
da Darwin.  

Dos 22 centros preparados para fazer 
angioplastias em Portugal, esta unidade do 
Hospital de Santa Marta é a que executa mais 
intervenções e, por isso, a preocupação com 
a eficiência é transversal à sua actuação. “No 
Laboratório de Hemodinâmica fazemos 
intervenção coronária (não cirúrgica) e 
desde há cinco a seis anos temos mantido 
um nível superior a 1.500 angioplastias e 
4.000 cateterismos por ano”, afirma Lino 
Patrício, Cardiologista de Intervenção, 
Graduado em Consultor de Cardiologia 
do Hospital de Santa Marta. O mesmo 
responsável especifica que, neste serviço, não 
há listas de espera, existindo sim uma elevada 
disponibilidade para receber doentes. O 
Laboratório realiza exames de diagnóstico, 
coronariografias, que são a visualização do 
lúmen das artérias por contraste e sob RaioX. 
Em caso de lesões é feita a intervenção nas 
artérias muitas vezes com a implantação de 
stents coronários. 

É assim fácil imaginar a importância da 
imagiologia num serviço desta natureza. 
Uma das duas salas de hemodinâmica 
existentes foi recentemente renovada 
e apetrechada com a mais moderna 
tecnologia, com impacto ao nível da 
digitalização e arquivo digital de exames, 
ecografia intracoronária com histologia 
virtual incorporada no sistema e online, 
bem como reconstrução tridimensional. 
A existência de uma intranet, associada a 
uma base de dados única de arquivo das 
intervenções efectuadas, são facilitadores 
do acesso à informação.

Recentemente o Laboratório deu um 
passo em frente com a implementação do 
sistema WebPACS para hemodinâmica da 
TECBRA. A história é simples de contar. 
Lino Patrício, ex-Coordenador do Grupo 
de Estudos de Cardiologia de Intervenção 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 
foi convidado pela Sociedade Brasileira 

de Cardiologia para realização de algumas 
conferências. Nesse contexto tomou 
conhecimento da solução da TECBRA 
que, desde logo, pensou em adoptar no 
Laboratório de Hemodinâmica do Hospital 
de Santa Marta, uma decisão facilitada 
por vários factores: a TECBRA tem um 
representante em Portugal, a Darwin, o 
WebPACS suporta standards internacionais 
como o DICOM Digital Imaging and 
Communications in Medicine e permite o 
acesso a imagens digitais, com alta definição, 
através de um simples PC com acesso à Web. 
De forma segura. 

Para se perceber a importância da solução 
basta pensar na situação existente. Lino 
Patrício refere que a norma é que se proceda 
ao arquivo digital da intervenção realizada, 
entregando-se ao doente um CD com a 
imagem do exame, a ser visualizada pelo 
hospital ou unidade de saúde a que esse 
mesmo doente venha a dirigir-se. Não é 
invulgar que numa situação posterior de 
urgência, por exemplo, o doente se “esqueça” 
de levar o CD consigo, cuja análise de 
conteúdo facilitaria o diagnóstico e a decisão 
médica. “Pensamos que a solução WebPACS 
da TECBRA pode trazer uma grande mais 
valia a este nível, porque em vez de o doente 
levar um CD, pode ser-lhe atribuída uma 
password, com base na qual é possível entrar 
no arquivo do serviço de hemodinâmica e 
visualizar as coronariografias ou angiografias 
efectuadas”, especifica. Existindo capacidade 
de visualizar em qualquer local os exames 
realizados, através da internet, os médicos 
que estejam a tratar o doente têm uma base 
de trabalho mais fiável, dado que acedem 
directamente às imagens, o que evita, 

em muitos casos, repetições. O doente 
poderá ter o exame disponível sempre que 
necessitar, via Web, facilitando em muito 
o trabalho do profissional de saúde que o 
acompanha. Resulta daqui um atendimento 
potencial mais rápido e um melhor nível 
de prestação de serviços.

Mas, para o Hospital de Santa Marta, 
há outra razão de fundo que justificou a 
implementação do Hemoviewer, a partilha 
imagens, especialmente importante ao nível 
da formação (e-learning), de foruns de 
discussão e de pedidos de opinião a outros 
especialistas. A exemplificar o conceito 
de partilha está a experiência efectuada 
aquando da visita de um cardiologista 
japonês, que desenvolveu uma técnica 
própria de desobstrução de oclusões totais 
das coronárias, ao Hospital de Santa Marta 
em meados de Novembro. Com base na 
solução surgiu a ideia de convidar membros 
das sociedades brasileira e espanhola de 
cardiologia, a aceder, mediante atribuição 
de passwords, aos casos clínicos relativos à 
referida visita, partilhando, em tempo real, 
as imagens. “Adicionalmente pensámos 
introduzir um modelo de contacto via VoIP 
(voice over internet protocol), que permitisse 
colocar questões sobre os casos em análise e 
definir estratégias de intervenção”, sublinha 
Lino Patrício. Sendo certo que a unidade 
de cardiologia do Hospital de Santa Marta 
possui um portfolio de cursos de formação 
internacional em cardiologia de intervenção 
em parceria com centros estrangeiros, 
o potencial trazido pelo Hemoviewer é, 
também aí, elevado.

O caso dos PALOP é igualmente 

Laboratório de Hemodinâmica 
Hospital de Santa Marta
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emblemático do valor acrescentado que 
pode ter o WebPACS para Hemodinâmica 
da TECBRA, solução que conta com o 
apoio institucional do Plano Tecnológico. 
É que o Hospital de Santa Marta recebe 
doentes de Angola, Cabo Verde, São Tomé e 
Guiné, acontecendo que, por vezes, chegam 
a Portugal com um conjunto de indicações 
nem sempre correctas ou completas, o que 
leva a incorrer em custos que poderiam ser 
evitados se à partida o acesso aos dados do 
doente fosse mais fiável. A ideia de Lino 
Patrício é que o sistema da TECBRA possa 
ser instalado em unidades de saúde nesses 
países e que a equipa do Laboratório de 
Hemodinâmica do Hospital de Santa 
Marta, possa aceder, via Web, às imagens 
realizadas localmente. Esta situação tem 
vários benefícios, de que se destacam dois: 
em vez de o Hospital de Santa Marta receber 
um relatório escrito, visualiza os exames 
realizados e pode tomar decisões mais 
adequadas a cada caso e, por outro lado, 
pode existir um maior intercâmbio de ideias 
com os médicos desses países, inclusive no 
apoio a diagnósticos. “Penso que se trata de 

uma solução que pode evitar transferências 
inúteis de doentes, com os custos que tem 
associado, e que tem uma vertente formativa 
que não deve ser descurada”, acentua Lino 
Patrício.

Da análise da solução no Brasil à 
implementação em Portugal, decorreu 
um espaço de tempo curto, assim como foi 
rápida a implementação, que ocorreu em 
Outubro deste ano, com apoio da Darwin. 
“Não disponibilizámos acesso generalizado 
na unidade de cardiologia de intervenção 
desde o início porque precisamos que a 
ACSS disponibilize uma banda de internet 
para o Hospital de Santa Marta, que tem um 
site próprio. Começámos com um piloto, 
que nos permitiu ver a solução a funcionar e 
testar o seu potencial”, esclarece. Com todas 
as questões técnicas tratadas, os médicos 
alocados ao Laboratório de Hemodinâmica 
podem aceder aos casos clínicos onde quer 
que disponham de um PC com acesso à 
internet, o que traz ganhos em termos de 
mobilidade. Lino Patrício sublinha que o 

cumprimento das normas de segurança, para 
este tipo de acesso, é um elemento básico, 
garantido à partida.

Depois de muitos anos a usar papel ou 
película, a recente utilização de registos 
em CDR permite melhor manuseamento 
e facilita o “transporte” da informação 
sobre exames realizados. No entanto, por 
vezes existem extravios ou os sistemas são 
incompatíveis. Por isso, a acessibilidade web 
a arquivos digitais pode trazer mais valias 
importantes, tanto para os médicos como 
para os doentes. A eficácia aumenta e os 
custos podem diminuir, seja pelo suporte 
utilizado seja porque é anulada a frequente 
necessidade de repetir exames. Em termos 
de diagnóstico, com a possível comparação 
e avaliação temporal também pode haver 
ganhos. Soma-se naturalmente a capacidade 
de partilha de ideias pelas equipas médicas, 
porque ao ser efectuado um exame passa a 
ser possível aceder quase de imediato ao 
resultado do mesmo via Internet, o que 
facilita em muito uma eventual análise à 
distância.

Laboratório de Hemodinâmica 
Hospital de Santa Marta
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Medicina Interna do Hospital Doutor José 
Maria Grande aumenta eficiência com 
“Formulário de Nota de Alta” digital
Por Elisabete Lucas

No sector da saúde existem já diversas 
iniciativas que traduzem a preocupação 
com o aumento da eficiência interna, num 
contexto de exigência de maiores níveis de 
qualidade de serviço com recursos que nem 
sempre aumentam na mesma proporção. No 
Serviço de Medicina Interna do Hospital 
Doutor José Maria Grande em Portalegre 
um dos projectos que tem proporcionado 
ganhos de eficiência, além de outras 
vantagens, é o Formulário de Nota de Alta 
Digital, baseado na solução 4DigitalPen, 
desenvolvida pela In4Tools. Trata-se de um 
investimento que marcou a etapa inicial 
do processo de informatização do Serviço, 
começado em finais de 2006. Carlos 
Baeta, Director do Serviço de Medicina 
Interna, especifica que, enquanto gestor, 
estabelece como prioridade do sistema 
de informação a melhoria da capacidade 
de acesso à informação, quer em termos 
de colheita, quer de arquivo. “O nosso 
objectivo é de que, a partir do tratamento 
da informação arquivada, possamos deter 
mais informação para modificar os nossos 
procedimentos e melhorar a qualidade 
assistencial”, afirma.

Para perceber a importância de um 
investimento como o do Formulário de 
Nota de Alta Digital, basta pensar que o 
Serviço de Medicina Interna do Hospital 
Doutor José Maria Grande presta assistência 
a uma população de cerca de 70 mil utentes 
do Distrito de Portalegre e só em 2006 
foi responsável por 1568 internamentos. 
Trata-se de um acréscimo de 5% face ao 
ano anterior, reflectindo uma média de 
6,3 internamentos por dia útil, com apoio 
de uma equipa de médicos menor que a 
existente em 2005. 

Uma das formas de conseguir fazer mais 
com menos pessoas e recursos financeiros, 

dado que a despesa total do Serviço em 
2006 ficou 7,6% abaixo da realizada em 
2005 (totalizando 1,911 milhões de euros), 
é com recurso a inovação e a ferramentas que 
potenciem a automatização de processos. 
Antes da introdução do Formulário de 
Nota de Alta Digital, todo o Processo 
Clínico era baseado em papel. “Sentia-se 
cada vez mais a necessidade de evoluir 
para um suporte informatizado, que 
nos permitisse melhorar a qualidade da 
informação arquivada”, especifica Carlos 
Baeta. “Foram vários os objectivos: iniciar 
o processo de informatização do Serviço, 
criando as condições para que evoluisse 
por forma a substituir progressivamente o 
papel; dotar o Serviço de um instrumento 
informático que pudesse ser facilmente 
integrado nas soluções que viessem a ser 
implementadas no futuro; criar, desde logo, 
as condições para que se pudesse aceder 
facilmente a um resumo da informação 
referente a cada internamento e se pudesse, 
simultaneamente, analisá-la e transmiti-la a 
outros médicos, em especial, aos Médicos de 
Família, de forma padronizada”, adianta.

Na prática, o que ocorria era que o 
formulário de nota de alta dos doentes se 
baseava numa folha A4 dupla, manuscrita, 
em que a cópia era feita a papel químico. 
Os dados recolhidos eram insuficientes, 
porque continham apenas um resumo da 
identificação do doente, do internamento 
e da terapêutica, bem como algumas 
recomendações. Por outro lado, não 
sendo digitalizados, condicionavam o 
tratamento estatístico. Decorria daqui uma 
enorme dificuldade em ir acompanhando a 
actividade do Serviço de Medicina Interna 
ao nível dos internamentos. Tendo em conta 
o cenário descrito esta foi considerada uma 
área a melhorar. Havia que procurar soluções 
no mercado.

Carlos Baeta tomou conhecimento da 
tecnologia de escrita digital, a partir do 
Caderno Digital e rapidamente percebeu os 
benefícios que a solução 4DigitalPen poderia 
trazer para o Serviço que dirige. “A análise 
do mercado decorreu do conhecimento dos 
sistemas disponíveis e da experiência de 
trabalho na área da informática médica”, 
diz. Para a escolha da solução da In4Tools 
aponta quatro razões principais: “o 
conhecimento do suporte em papel digital; 
a portabilidade da solução de colheita de 
dados; a facilidade de desenvolvimento 
e implementação; e a excelente relação 
preço/qualidade”. Carlos Baeta diz mesmo 
que a facilidade de implementação levou a 
que esta fosse efectuada em tempo “record”, 
por comparação com o que é habitual para 
estes dispositivos. “A primeira reunião 
foi no início de Dezembro de 2006; no 
início da segunda semana fornecemos a 
informação que desejávamos ver tratada 
no formulário e no dia 1 de Janeiro deste 
ano iniciou-se a introdução de doentes no 
sistema informático”, recorda. 
 
Terminaram as dificuldades com a 
digitalização e a obtenção de dados 
estatísticos mas não acabou a componente 
manuscrita que, por um lado, é intuitiva 
para o médico que está a prescrever a alta, 
que pode fazê-lo na presença do próprio 
doente e, por outro, não impede que o 
registo da informação seja transferido 
automaticamente para o sistema de 
informação. Sem perda de dados, sem 
erros e com possibilidade de rápida 
análise. A solução tecnológica baseia-se 
num formulário que contém uma trama 
de pontos pré-impressos, a qual lhe 
proporciona a característica digital, bem 
como numa caneta digital que interpreta 
os dados registados e os armazena. Depois 
do registo feito, o médico apenas tem que 
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colocar a caneta numa docking station 
(suporte próprio), que tem ligação USB 
ao PC, para transferir os dados para uma 
aplicação que armazena o formulário em 
formato digital. O formulário é então 
enviado para um servidor que contém a 
aplicação Ficha de Alta Digital, web, que 
permite gerir toda a informação, acessível 
para consulta pelo pessoal autorizado. Outra 
vertente da aplicação é o reconhecimento 
inteligente de caracteres manuscritos, 
especialmente relevante para o tratamento 
estatístico.

“Tratando-se de um sistema baseado em 
papel digital, a informação poderá ser 
registada de uma única vez ou de forma 
faseada. Poderá ser usada uma única caneta 
digital ou várias canetas, porque cada 
Formulário de Nota de Alta é único. Toda 
a informação registada num formulário, 
por uma ou várias canetas digitais, é sempre 
arquivada no mesmo formulário, no servidor 
central. Assim, o Médico ou vários Médicos 
poderão preencher o formulário de alta 
apenas no momento da alta propriamente 
dito ou poderão ir preenchendo durante 
o internamento quando ocorrem eventos 
relevantes", resume Carlos Baeta.

O mesmo responsável especifica que cada 
formulário é composto por 7 secções de 
registo de informação. A primeira é de 
identificação do doente, onde se inclui o 
número do Processo Clínico, idade, sexo, etc. 
A segunda é de identificação da admissão, 
com dados sobre o médico responsável, data 
e hora da admissão, o Serviço de origem ou 
o motivo do internamento. Outra secção 
refere-se ao internamento propriamente 
dito, com informação sobre exames 
complementares de diagnóstico realizados, 
complicações durante o internamento 
bem como comparação de elementos 
na admissão e na alta (para controle de 
qualidade). A quarta secção incide sobre 
a alta propriamente dita, incluindo data, 
resultado e avaliação de internamento 
prolongado, a qual é seguida das secções de 
diagnóstico e de resumo do internamento. 
Por último surge a secção de tratamento, que 
permite registo da terapêutica da alta, com 
indicação da posologia. “No formulário é 
registada informação sob três formas, para 
reconhecimento óptico e digitalização: 
em quadrículas de SIM/NÃO (com uma 
fiabilidade de reconhecimento óptico de 
100%),  em campos alfa-numéricos (com 
uma fiabilidade de reconhecimento óptico 
de 95 a 98%) e em texto livre”, diz. 

Passados alguns meses de utilização, com 
sete médicos utilizadores, a experiência é 
considerada positiva e, por isso, existem já 
algumas ideias de como aproveitar melhor o 
potencial da solução da In4Tools. “Um dos 
objectivos é facilitar o acesso à informação. 
No imediato, a informação é disponibilizada 
para o exterior, em suporte de papel. Mas 
por se tratar de um sistema web based, no 
futuro pretende-se que possa ser acedível 
por outros Médicos, nomeadamente pelos 
Médicos de Família”, adianta. 

Carlos Baeta não tem dúvidas em afirmar que 
as principais mais valias do investimento se 
concretizaram. “Dispomos de um dispositivo 
informático de elevada portabilidade e 
de fácil manuseamento (a informação 
poderá ser registada nos formulários, em 
qualquer local, independentemente de se 
estar próximo ou afastado do computador, 
bastando apenas ter o formulário e a caneta 
digital)”, resume. Mas a maior confiança 
nos dados disponíveis no sistema também 
não pode ser descurada. “A informação 
arquivada é extraordinariamente fiável 
porque é registada pelo Médico assistente de 
cada doente e conferida por outro Médico 
para garantir a correcção da mesma”, diz. 
Por outro lado, responde à necessidade 
de controlo de performance. “A solução 
implementada permite-nos o tratamento 
estatístico, com resultados em tempo 
real, facilitando a análise da actividade e 
rentabilidade do Serviço”, sublinha.

Para o futuro próximo já existem planos 
de implementar novos formulários, para 
actividades clínicas específicas, de acordo 
com as disponibilidades financeiras e 
seguindo o conceito da implementação 
modular. Áreas como a de registo de 
sinais vitais, dos resultados de exames 
complementares de diagnóstico ou de notas 
de enfermagem poderão ser “adicionadas” 
ao sistema. “No início de Janeiro do 
próximo ano (um ano após a introdução 
do Formulário da Nota de Alta Digital), 
será introduzido o software SAM (Serviço 
de Apoio ao Médico), que servirá de base 
à informatização do Serviço de Medicina 
Interna do hospital e ao qual serão apensos 
os formulários digitais, já em utilização ou 
a introduzir no futuro”, antecipa Carlos 
Baeta.

Carlos Baeta
Director do Serviço de Medicina Interna
Hospital Doutor José Maria Grande - Portalegre
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Hospital do Espírito Santo de Évora 
iniciou um forte investimento em 
sistemas de informação
Por Elisabete Lucas
O Hospital do Espírito Santo de Évora 
(HESE), E.P.E. tem na sua área de 
abrangência alguns concelhos do Alentejo, 
que registam no total mais de 170 mil 
habitantes. De acordo com informação 
divulgada por esta entidade, o seu foco 
está na resposta às necessidades de cuidados 
de saúde diferenciados da população que 
serve. Modernização e eficiência são, nesse 
contexto, conceitos chave da sua estratégia. 
Um dos pilares sobre os quais tem vindo 
a actuar é o dos sistemas de informação. 

Na realidade a esse nível definiu um plano 
de intervenção com impacto em várias 
áreas, iniciado em 2006, que se  prolonga 
até 2009. Definido está um conjunto de 
projectos que se traduzem numa abrangente 
modernização tecnológica e que, de acordo 
com António Serrano, Presidente do 
Conselho de Administração do Hospital 
do Espírito Santo de Évora, representa 
um investimento superior a 4 milhões de 
euros. “Pensamos que quando o plano de 
investimento estiver concluído, o hospital 

ficará muito bem estruturado do ponto 
de vista do controlo das suas operações, 
actuando num outro paradigma. Esta 
“revolução” em termos de sistemas de 
informação pela qual enveredámos permite 
que o HESE possa ser tecnologicamente 
diferenciado, de modo a que em 2012, 
quando o novo hospital estiver construído, 
possa beneficiar de toda esta cultura que 
está a ser introduzida e possa ter aqui 
um factor distintivo no mercado”, afirma 
António Serrano.

António Serrano
Presidente do Conselho de Administração
Hospital do Espírito Santo de Évora
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Defendendo que a informação é a matéria-
prima de excelência para o suporte e controlo 
das actividades em contexto hospitalar, a 
organização tem em curso um plano de SI/TI 
direccionado, por isso, à integração e gestão 
da informação numa perspectiva global. 
Envolve a integração da informação clínica, 
de back-office e de gestão. Os projectos 
definidos integram-se em quatro grandes 
grupos. Um deles refere-se à componente 
de Infra-estruturas Tecnológicas e de 
Comunicações, que se assume como uma 
das bases que potencia os desenvolvimentos 
que estão a ser feitos a nível aplicacional. 
E aqui um dos investimentos estruturantes 
passou pela criação de um Data Center, no 
âmbito do qual foi contratada a Normática 
em parceria  com a  HP. “O Data Center é 
o coração do hospital, onde estão todos os 
nossos servidores com todas as aplicações. 
Naturalmente tínhamos que ter uma 
estrutura de qualidade e robusta do ponto 
de vista técnico, que garantisse segurança, 
com redundância de informação, para 
permitir que em caso de desastre poderíamos 
estar salvaguardados”, defende António 
Serrano.

Em funcionamento desde Fevereiro deste 
ano, o Data Center está direccionado 
ao presente e ao futuro, dado que visa 
incrementar os níveis de segurança e 
desempenho dos actuais sistemas de 
informação do Hospital do Espírito Santo 
de Évora e dos que estão em curso ou 
previstos. António Serrano especifica que 
o investimento aqui efectuado é superior 
a 240 mil euros, justificando a escolha da 
Normática para o projecto por ter sido a 
que apresentou a melhor relação qualidade 
preço, das soluções analisadas. Sendo 
uma entidade com histórico na Central 
de Compras do Estado, a Normática 
tem desenvolvido um trabalho de longa 
data junto de diversas entidades na 
Administração Pública, onde se insere o 
sector da saúde. 

Segundo informação avançada pelo HESE 
o novo centro de dados é constituído 
por uma câmara modular anti fogo, com 
acesso biométrico, atmosfera controlada 
com recurso a sistema de ar condicionado 
redundante, bem como detecção e extinção 
automática de incêndios. Entre as principais 
vantagens estão a resistência ao fogo, 

humidade, gases corrosivos ou poeiras, entre 
outros. Adianta que a actual estrutura possui 
8 bastidores e 22 Servidores incluindo a UPS 
com redundância do tipo N+1. O desenho 
da infra-estrutura responde à necessidade de 
resistência a falhas, o que passa por dispor 
de equipamentos redundantes a nível de 
unidades de tratamento de ar, fornecimento 
e distribuição de energia. “O Hospital do 
Espírito Santo de Évora está cada vez mais 
dependente de sistemas de informação, sem 
os quais hoje em dia não poderia funcionar 
ou o faria com muita deficiência. Por isso, 
à medida que vamos avançando com novas 
aplicações, vamos aumentando o nosso 
nível de dependência desses sistemas, das 
tecnologias de suporte e respectivas redes. 
Nesse sentido, tivemos que nos acautelar, 
investindo fortemente nas infra-estruturas, 
nomeadamente no data center, na renovação 
das redes de comunicações, na ligação 
dos edifícios por fibra óptica ou na rede 
wireless”, resume.

Essa componente infra-estrutural é 
relevante para garantir qualidade ao nível 
da vertente aplicacional. E aqui as novidades 
são variadas. Em matéria de aplicações um 
dos grupos de investimento em destaque 
é o que se prende com o Controlo da 
Informação na Produção Clínica. Neste 
âmbito surge em evidência a implementação 
do Alert Paper Free Hospital, na urgência, 

internamento, consultas e bloco operatório, 
solução integrada com os laboratórios e 
com o sistema PACS (Picture Archiving 
and Communication System), que permite 
aceder às imagens por via electrónica. 
Ao ser introduzido o software da Alert, 
que deverá estar operacional no primeiro 
semestre de 2008, as actividades nas áreas 
referidas passarão a estar suportadas no 
sistema de informação e não em papel. 
“Estamos a concluir a implementação do 
módulo das consultas, depois de termos 
concluído nas urgências. No primeiro 
trimestre do próximo ano pensamos avançar 
com as vertentes de internamento e bloco 
operatório”, antecipa. António Serrano 
especifica que o registo electrónico de toda 
a informação clínica do paciente traz desde 
logo benefícios inerentes ao facto de os 
dados passarem a estar disponíveis online, 
com consequente eliminação de arquivos 
em papel e películas.

O mesmo gestor sublinha que o HESE, 
para além da prestação de serviços de saúde 
dentro da própria organização, desempenha 
um papel importante no apoio aos centros 
de saúde do distrito de Évora. A articulação 
com os centros de saúde é, por isso,uma 
das matérias em que o hospital tem vindo 
a trabalhar. E, neste âmbito, uma das áreas 
a merecer destaque é a telemedicina, que 
tem elevado impacto numa região como 

Controlo biométrico de acesso ao Datacenter
Hospital do Espírito Santo de Évora
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Datacenter
Hospital do Espírito Santo de Évora

o Alentejo. “Neste momento a partir do 
Hospital do Espírito Santo de Évora fazemos 
consultas de telemedicina para quase todas 
as especialidades para os centros de saúde 
que o peçam. Há um horário organizado em 
que do lado do centro de saúde está o médico 
e o seu doente e do lado do hospital  está 
o especialista que dá uma consulta online. 
O sistema funciona há vários anos e temos 
vindo a aumentar. O nosso objectivo é que 
todas as especialidades possam fornecer 
serviços de telemedicina, sendo certo que 
nem em todas tem sido possível porque 
há algumas especialidades em que temos 
poucos recursos humanos”, diz. Nos centros 
de saúde implica que estejam equipados 
com uma plataforma adequada.

Outro dos grandes grupos de investimento 
refere-se ao Controlo da Informação 
Administrativa, que tem como uma das 
vertentes principais a substituição das 
várias aplicações existentes por um ERP 
desenvolvido sobre Microsoft Dynamics 
NAV direccionado à área da saúde, 
que envolve as áreas administrativa, 
contabilística, financeira, de controlo de 
activos, de documentação e de clientes, 
sendo que inclui um módulo de Customer 
Relationship Management. O projecto de 
implementação, faseado, que começou 
pelo imobilizado, deverá estar concluído 
em 2009. Para além da integração da área 
administrativa e financeira, está pensada 
integração a outros níveis, incluindo com 

os sistemas de produção e as aplicações de 
laboratório. No que se refere à logística o 
trabalho realizado passa pela centralização 
num armazém do material de consumo 
do HESE, com controlo de abastecimento 
aos utilizadores/consumidores através do 
sistema Kanban Virtual. Redução de stocks 
e maior controlo dos consumos estão entre 
os principais objectivos do investimento.

No grupo de investimento direccionado à 
Informação para Apoio à Decisão a ideia é 
alcançar um patamar superior de qualidade 
e disponibilidade de informação de gestão 
na sequência da implementação, em curso, 
dos softwares nas várias áreas. António 
Serrano especifica que ao nível do suporte 
à decisão já existem várias “ferramentas” 
disponíveis que permitem obter relatórios 
automatizados, com periodicidade definida, 
que potenciam uma leitura mais fácil e 
rápida das principais variáveis a controlar no 
dia a dia. “Quando tivermos implementado 
o ERP podemos pensar em ferramentas de 
business intelligence”, antecipa. 

O mesmo gestor sublinha que “quando 
se investe em sistemas de informação 
normalmente estão presentes objectivos 
de aumento de eficiência e produtividade. 
Quando se é mais eficiente e produtivo 
consegue-se ter mais output, mais resultados, 
o que na prática se pode traduzir em 
conseguir dar mais consultas ou atender os 
doentes mais rapidamente”. E acrescenta: 
“quando tivermos o sistema completo, um 
doente que entre em qualquer ponto no 
hospital, se já tiver vindo noutra ocasião é 
imediatamente reconhecido, sabendo-se o 
que foi diagnosticado, que exames foram 
feitos, etc. Permite que, numa segunda vez, 
possa deixar de ser necessária repetição de 
exames, por exemplo, com impacto na 
própria racionalização dos gastos”. Do ponto 
de vista dos indicadores de suporte à decisão 
também se prevêm diferenças, pela maior 
facilidade de acesso, fiabilidade e integração 
dos próprios dados. Os utentes saem 
igualmente a ganhar com o investimento. 
“Eficiência, produtividade, eficácia e 
qualidade são os objectivos principais. Há 
um processo longo de aprendizagem de 
todos os profissionais, com uma mudança 
completa de paradigma de trabalho. É 
passar da era do papel para a era digital, 
com todos os profissionais a interagirem 
através do sistema”, conclui.



e-Business Report      Nº 430/Nº30 de 13 de Dezembro de 2007                                          ©INSAT       13                 



14             ©INSAT                                                                   e-Business Report      Nº 430/Nº30 de 13 de Dezembro de 2007

Testemunhos

A renovação e actualização dos Sistemas 
de Informação da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Por Casimiro Santos

A Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) foi criada 
em 1993, como organização governamental 
na área da Saúde, dotada de autonomia 
administrativa, financeira e de património 
próprio, sob tutela do Ministério da Saúde. 
Tem como missão promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar cuidados de 
saúde à população da região de Lisboa e 
Vale do Tejo, com acessibilidade, equidade 
e qualidade. Abrange os distritos de Lisboa, 
Santarém e Setúbal, que correspondem 
cada um a uma Sub-Região, num total de 
cerca de 3,4 milhões de habitantes. Entre 
as suas atribuições está planear, orientar, 
coordenar, distribuir recursos, gerir os 
recursos humanos, dar apoio técnico e 
administrativo e avaliar o funcionamento 
das instituições e serviços prestadores 
de cuidados de saúde, de acordo com as 
políticas definidas. 

José Carlos Ramos, Director de Sistemas 
de Informação da ARSLVT, salienta que 
recentemente esta entidade necessitou 

de renovar parte do parque informático, 
o que motivou a substituição de alguns 
sistemas, já com 10 anos, bem como a 
aquisição de outros, para novas funções. 
Tendo a ATM Informática como parceira, 
foi implementada uma solução que consistiu 
no fornecimento, instalação e configuração 
de servidores aplicacionais do sistema de 
Unidades de Saúde (SINUS), do serviço de 
apoio ao médico (SAM), de apoio à prática 
do enfermeiro (SAPE) e fornecimento de 
servidores de gestão de clínica integrada 
(MedicineOne).

José Carlos Ramos identifica dois aspectos 
deste projecto. O primeiro consistiu na 
substituição dos servidores SINUS, com 
novas máquinas SUN, que vieram substituir 
outros equipamentos do mesmo fabricante 
que tinham já 10 anos de produção. O 
segundo está relacionado com uma máquina 
com funções de servidor SAM e que é 
também partilhada quer para o servidor com 
o SAPE, quer para o MedicineOne, ambos 
servidores aplicacionais que não existiam 
na ARSLVT e que vieram permitir que os 
profissionais dos centros de saúde passassem 
a possuir uma ferramenta tecnológica mais 
evoluída.

Todos os servidores têm incorporada 
tecnologia RAS (Reliability, Availability, 
Serviceability), que confere um nível de 

redundância acima da base previamente 
instalada. Os recursos de rede são 
disponibilizados através de switches a 
1000 Mbps da Cisco. Os servidores 
ficaram instalados em bastidores HP com 
os respectivos acessórios. O equipamento 
foi concentrado no bastidor, permitindo 
um melhor dimensionamento de espaço, 
bem como uma melhoria significativa em 
termos de ambiente de arrefecimento dos 
equipamentos.

Por outro lado, a ATM Informática 
desenvolveu e implementou na ARSLVT 
uma solução para leitura e gravação do 
“Cartão de Utente” através do protocolo 
TCP/IP, num projecto que abrangeu 68 
Centros de Saúde de Lisboa, Santarém e 
Setúbal.

José Carlos Ramos salienta que a escolha 
da ATM Informática aconteceu ao abrigo 
da Central de Compras do Estado, sendo 
a única com servidores SUN a esse nível. 
Adianta que a implementação demorou 
dois meses e permitiu ainda dotar as salas de 
sistemas dos Centros de Saúde, com algumas 
características, onde se incluem as redes 
eléctrica, de dados e de ar condicionado. 

Entre os benefícios do investimento 
José Carlos Ramos destaca a Gestão 
Centralizada e mais autónoma. Refere que 
o investimento neste projecto rondou um 
milhão de euros, correspondendo a 67 
Instalações constituídas, cada uma delas, 
por um armário, um servidor SUN-Unix, 
um servidor HP-Intel, uma unidade de 
backup, uma UPS, um monitor TFT e 
um switch.
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Investigação sobre o cancro da mama 
com utilização de tecnologia HPC
 
Por Elisabete Lucas (adap.)

A Microsoft investiu num Laboratório de 
High Performance Computing (HPC) 
no nosso país, a funcionar na sua sede, 
para Investigação & Desenvolvimento. 
A primeira iniciativa que está a ser aí 
desenvolvida é a do Projecto Hipercâmbio 
- High Performance Computing Applied 
to Medical Data and Bioinformatics, 
direccionada à investigação do cancro da 
mama, numa parceria com a Universidade 
da Beira Interior. Przemek Lenkiewicz, que 
veio da Polónia estudar há algum tempo, foi o 
primeiro investigador no âmbito do referido 
projecto. Ao iniciar o seu doutoramento 
pela UBI teve a oportunidade de o fazer 
ligado ao Hipercâmbio, onde pode aplicar 
os seus conhecimentos científicos ao nível 
de programação, processamento de imagem, 
computação paralela, e multimédia. Para 
este investigador no Laboratório HPC 
não existem dúvidas de que trabalhar num 
ambiente de High Performance Computing 
pode trazer elevado valor acrescentado à 
investigação do cancro da mama.

O trabalho, no âmbito da parceira, tem como 
principal desafio a possibilidade de detectar 
mais precocemente patologias de cancro 
da mama, através do desenvolvimento de 
algoritmos de processamento paralelo e 
escaláveis. Ou seja, a ideia é criar algoritmos 
que permitam perceber, num estágio muito 
inicial, se há ou não possibilidade de cancro. 
Num contexto que tem na base os actuais 
algoritmos de segmentação 2D, o plano é 
desenvolver algoritmos para segmentação 
de objectos 3D e 4D. Przemek Lenkiewicz 
sublinha que está em causa um trabalho 
que envolve grande volume de dados, que 
exige elevada capacidade de computação e 
cálculo e que é relevante para melhorar o 
processamento de imagem. 

Manuela Pereira, Coordenadora Científica 
do Projecto Hipercâmbio e Professora 
Auxiliar na Universidade da Beira Interior, 
partilha da convicção de que é vantajoso 

trabalhar num ambiente de computação 
de elevado desempenho, tendo em conta 
os métodos que pretendiam desenvolver 
e o peso da componente de tratamento 
e processamento de imagem. Manuela 
Pereira, que fez o seu doutoramento, em 
2004, precisamente em processamento 
de imagem, sublinha que a utilização 
de imagens 3D é recente, seja numa 
perspectiva global, seja do ponto de vista 
de investigação da Saúde. Dessa forma, a 
expectativa de conseguir bons resultados e 
de contribuir positivamente em matéria de 
análise de imagens aplicada ao cancro da 
mama, é elevada. Para além da contribuição 
ao nível do conhecimento científico e 
metodológico para o Projecto Hipercâmbio, 
a UBI contribui com ecografias, pelo que a 
investigação de baseia em casos reais.

O Laboratório de HPC utiliza tecnologia 
Microsoft, onde se salienta o Windows 
Computer Cluster Server 2003 que, de 
acordo com a empresa, permite simplificar 
a gestão e o custo total de propriedade de 
soluções de cluster de computadores. O 
trabalho desenvolvido, resultado de uma 

parceira entre Universidade-Empresa, 
ilustra bem a importância de agregar 
competências, sendo que a UBI, envolve 
o seu Departamento de Informática 
(Faculdade de Ciências da Engenharia) 
e Departamento de Ciências Médicas 
(Faculdade de Ciências da Saúde). Por seu 
turno, a Microsoft, além de disponibilizar 
a infra-estrutura tecnológica de suporte 
à investigação, financia as bolsas de 
investigação de dois doutorandos no 
primeiro ano do projecto, sendo que FCT 
- Fundação Ciência e Tecnologia assume o 
financiamento dos restantes dois anos das 
bolsas, no âmbito do Hipercâmbio.

Para Przemek Lenkiewicz a expectativa 
de encontrar resultados é elevada, num 
contexto em que existem diversos projectos 
de investigação um pouco por todo o 
mundo e introduzir inovação no trabalho 
não é tarefa fácil. No entanto acredita no 
elevado potencial de aplicação de tecnologia 
de High Performance Computing em áreas 
computacionalmente complexas, de que a 
da saúde é apenas um exemplo.

Przemek Lenkiewicz
Investigador 

Laboratório HPC da Microsoft
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Grupo José de Mello Saúde suporta 
crescimento com standardização de SI
Por Elisabete Lucas

O Grupo José de Mello Saúde é uma das 
principais entidades privadas prestadoras 
de cuidados de saúde em Portugal, sendo 
certo que além do mercado interno começa 
a ter algumas participações fora do país, 
com destaque para Espanha e para o Brasil. 
No ano passado registou um volume 
de negócios consolidado acima dos 300 
milhões de euros, a crescer 12,5% face 
ao ano anterior, tendo apresentado um 
EBITDA de 24,9 milhões de euros, 57% 
acima, e resultados líquidos de 6,5 milhões, 
a aumentar 99%. Trata-se de um grupo a 
crescer fortemente no sector privado e com 
expectativas de incremento no público no 
qual detém, para já, a gestão do Hospital 
Fernando Fonseca (Amadora/Sintra). “Em 
períodos de crescimento, como o actual, 
uma das grandes preocupações, por forma 
a manter elevados níveis de eficiência, 
qualidade e controlo, é a definição de um 
modelo comum, aplicável às várias áreas 
de actuação e unidades de saúde. Essa 
preocupação tem impacto nos sistemas e 
tecnologias de informação”, afirma John 
Jairo, Director de Sistemas de Informação 
do Grupo José de Mello Saúde. E adianta: 
“a criação de um modelo standard permite-
nos acompanhar mais linearmente o 
crescimento sem estar a pensar em cada 
momento, para cada unidade que surja, o 
que teremos que fazer”.

Nesse contexto, há cerca de cinco anos o 
Grupo definiu um plano estratégico de 
sistemas de informação definindo as linhas 
de orientação das tecnologias de informação 
para todas as unidades do Grupo, bem como 
a definição das infraestruturas e  aplicações 
que permitiriam dar corpo à uniformização 
e standardização pretendidas. Esse plano, 
cumprido até este ano, começa agora a 
ser repensado, numa análise que pretende 
verificar se, e em que medida, mantém 
a adequação ao negócio e objectivos do 
Grupo, levando às alterações consideradas 

necessárias. Sendo cedo para avançar 
com previsões, é ponto assente que vai 
manter-se a lógica do modelo único para 
o Grupo, que respeite em simultâneo as 
particularidades de cada unidade, dado que 
possui hospitais, institutos e clínicas, tem 
dispersão geográfica, bem como actividade 
nacional e  internacional. John Jairo acredita 
que os SI serão tão importantes no sector 
da saúde como o são hoje em dia para 
outro tipo de negócios como a Banca, 
por exemplo. “Actualmente na Banca 
é impossível implementar um produto 
novo sem um sistema de informação que 
o suporte. Considero que na Saúde vai ser 
também assim. Tornando-se numa área 
central, os investimentos em SI/TI tendem 
a aumentar face ao volume de negócios. 
Mesmo que custe menos manter um posto 
de trabalho num hospital, a cada ano que 
passa teremos mais aplicações e de maior 
complexidade, por isso, em valor absoluto 
vai haver crescimento”, defende.

Para John Jairo não há dúvidas também 
quanto ao lugar que os sistemas de 
informação vão ocupar no suporte à 
diferenciação de negócio. A analogia com o 
sector da Banca serve de novo para ilustrar a 
ideia. “Na Banca é fundamental conseguir 
sair primeiro com um produto novo, 
apoiado por tecnologias de informação 
de vanguarda, ganhando com o facto de a 
concorrência levar algum tempo a copiar. 
Na Saúde, se hoje traz mais valias sair com 
um equipamento novo primeiro, o mesmo 
vai ocorrer com a capacidade de prestar 
serviços diferenciadores com base em SI. A 
telemedicina ou a web, com funcionalidades 
que permitam ao doente interagir com as 
unidades de saúde, são apenas dois exemplos 
de áreas em que essa ideia deverá tornar-se 
realidade”, sublinha. 

O referido modelo normalizador ao nível 
da informática é, para o Grupo José de 

Mello Saúde, um dos factores que permite 
maior agilidade na resposta às necessidades 
de negócio, passem elas pelo crescimento 
ou pela diferenciação. “Em termos de 
infra-estrutura, por onde iniciámos a 
standardização do nosso modelo, mantemos 
uma rede única. Permite que qualquer 
computador que esteja ligado em qualquer 
unidade do Grupo use e partilhe os mesmos 
recursos. Significa que os colaboradores e 
profissionais de saúde podem deslocar-se 
em diferentes unidades e ligar-se, ficando 
dentro da rede”, esclarece.

O segundo grande segmento de 
uniformização respeita ao ERP, para o qual 
foi escolhido o SAP, que abrange as áreas 
financeira, logística e de recursos humanos. 
O impacto ao nível da central de negociação, 
que lida com milhões de euros anualmente, 
é apenas um dos exemplos da importância 
de ter um sistema de gestão administrativo-
financeiro não só comum como passível de 
responder à criação de um núcleo de serviços 
partilhados. A manutenção da base de dados 
de fornecedores, bem como a negociação de 
produtos e preços é feita pela referida central, 
sendo que as unidades apenas têm que se 
preocupar com a definição das quantidades a 
comprar. O resto está definido. Esta situação 
aplica-se tanto a  medicamentos como 
a consumíveis clínicos e equipamentos. 
“Era impossível implementar isto se cada 
unidade tivesse um sistema de compras ou 
stocks diferente”, diz John Jairo. O mesmo 
se passa com a componente de facturação, 
igualmente centralizada. “Nos serviços 
partilhados há conferência de facturas 
de todas as unidades de saúde do Grupo 
com base nos pedidos efectuados, sendo 
que, mediante confirmação, é efectuado 
o pagamento. Foi definido um workflow 
de facturas e documentos que permite 
agilizar eventuais autorizações”, adianta. O 
mesmo responsável especifica que a primeira 
implementação de SAP ocorreu no Hospital 
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Cuf Descobertas, sendo que a partir daí foi 
feito o roll-out para as restantes unidades, 
aplicando-se o mesmo modelo para cada 
uma que surja. 

A terceira grande área de intervenção 
respeita ao software assistencial, mais 
específico do sector da saúde, que se 
prende com o circuito do doente e do 
medicamento. Neste caso a opção foi pela 
solução da CPC Healthcare Solutions e 
envolve o processo clínico, enfermagem, 
gestão de doentes, facturação, honorários, 
farmácia, bloco e urgência. A integração é 
uma preocupação e por isso é assegurada aos 
vários níveis, seja entre as camadas clínica-
administrativa e clínica-clínica, seja com o 
ERP. Há outros exemplos de uniformização 
dentro do Grupo José de Mello Saúde, onde 
se incluem áreas como a imagiologia. “O 
nosso sistema de PACS – Picture Arquiving 
and Communication System é também 
standardizado”, acentua.

Tendo sido dada grande atenção à vertente 
de gestão operacional, uma das áreas que 
vai merecer especial foco no curto prazo é a 
de suporte à decisão. Já existem sistemas de 
informação de gestão em produção, mas há 
melhorias a fazer. John Jairo especifica que 
em matéria de suporte à decisão financeira 
existe a solução Business Warehouse 
da SAP, onde o objectivo próximo é 
introduzir mais robustez e melhorias na 
informação disponível e no acesso. “As 
aplicações que informatizam as camadas 
mais rotineiras normalmente dão pouca 
informação estruturada para gestão das 
áreas de negócio, o que torna necessário 
implementar camadas superiores nas quais 
se retira a informação dessas aplicações, 
se trata e se disponibiliza de acordo com 
formatos específicos. É aí que vamos intervir, 
seguindo uma lógica de implementação de 
sitemas de informação de gestão por áreas 
até concluir com um sistema de apoio à 
decisão para toda a organização. Vamos 
avançar com o Business Warehouse para as 
áreas de logística e financeira e desenvolver, 
dentro do Business Intelligence da SAP, o 
Balanced Scorecard", afirma.

A dimensão do Grupo José de Mello Saúde 
e o ritmo de investimento em sistemas de 
informação obrigariam a uma vasta equipa 
interna se não fosse a estratégia orientada 
ao outsourcing. “Temos cinco pessoas no 

Departamento de Sistemas de Informação 
cujas funções estão sobretudo voltadas para 
gestão de projectos e  gestão de contratos 
de outsourcing”, especifica. Significa 
dizer que as áreas de Desenvolvimento 
de Aplicações, Help Desk, Gestão de 
Redes, Gestão de  Bases de Dados, etc, 
são contratadas ao exterior. Para assegurar 
os níveis de qualidade pretendidos, entre 
outros objectivos, o Grupo tem optado por 
estabelecer contratos a médio prazo com os 
seus fornecedores. “Procuramos relações 
fortes com os nossos fornecedores que lhes 
permitem manter uma qualidade elevada a 
um custo razoável, sendo certo que o próprio 
fornecedor faz um esforço de entrada maior 
tendo em conta a perspectiva de trabalhar 
connosco a prazo”, especifica.

Ao nível do data center, apesar da gestão 
de infra-estrutura estar entregue a terceiros, 

a opção actual é mantê-lo em instalações 
próprias, seguindo uma política de 
centralização da componente de back 
office e de distribuição da de front office. 
O objectivo é limitar a incidência de 
eventuais problemas e melhorar a eficiência 
na resolução. O menor risco surge associado 
à necessidade de ter um investimento menos 
oneroso ao nível de planos de contingência 
e disaster recovery. 

Sendo a standardização um conceito 
chave no Grupo, é aplicado também à 
componente pública, razão pela qual no 
Hospital Fernando Fonseca o processo 
está a decorrer, tendo envolvido já as infra-
estruturas e a implementação de SAP. Em 
relação a Espanha a estratégia está a ser 
definida mas o ponto de partida passa 
por encontrar mecanismos que permitam 
aproveitar sinergias.

John Jairo 
Director de Sistemas de Informação
Grupo José de Mello Saúde

Hospital CUF Infante Santo
Grupo José de Mello Saúde
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Os desafios tecnológicos de integração 
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro
Por Casimiro Santos

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, EPE (CHTMAD), foi 
criado no início de Março de 2007, sendo 
constituído pelas unidades hospitalares 
de Vila Real, Chaves, Lamego e Peso da 
Régua. 

Lucas Ribeiro, Director do Serviço de 
Informática e Telecomunicações do 
CHTMAD, refere que foi implementado 
nesta organização, no passado recente, 
um conjunto de projectos, nas áreas 
administrativas e clínicas, que possibilitaram 

ganhos significativos para utentes e 
profissionais.

Lucas Ribeiro salienta que se assistiu nos 
últimos anos, no Centro Hospitalar Vila 
Real/Peso da Régua, a uma viragem no 
grau de implementação dos Sistemas de 
Informação (SI) e consequentemente 
no grau de dependência dos mesmos, 
tendo estes passado de uma fase de 
iniciação e contágio para uma fase de 
maturidade, onde as preocupações mudam 
e crescem a um ritmo acelerado. “Não 

estávamos preparados em termos de infra-
estruturas, para suportar de uma forma 
eficaz as exigências, principalmente da 
disponibilidade dos SI. Por outro lado, a 
criação do CHTMAD, agregando quatro 
hospitais com realidades distintas, veio alterar 
radicalmente o cenário existente. Acresce 
que tínhamos em mãos, aquando da criação 
do CHTMAD, dois projectos estruturantes, 
um de digitalização (PACS - picture 
archiving and communications systems) 
e outro de prescrição e automatização da 
farmácia, constituindo-se estes como uma 

Lucas Ribeiro
Director do Serviço de Informática e Telecomunicações

Centro Hospitalar  de Trás os Montes e Alto Douro
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oportunidade para redesenhar a infra-
estrutura existente”, diz.

Lucas Ribeiro lembra que com a agregação 
dos Hospitais de Chaves e Lamego, existia 
um conjunto vasto de aplicações em cada 
uma das instituições à data da criação do 
CHTMAD. Olhando para o CHTMAD 
como um todo verificava-se pulverização 
de dados e aplicações, com elevados custos 
inerentes ao armazenamento de dados 
redundantes quer pelo esforço ao nível de 
hardware quer de recolha e tratamento da 
informação, juntando-se ainda o esforço de 
interligação e importação de dados. Isto sem 
esquecer os custos indirectos resultantes da 
fraca integração de processos.

Encontra-se, por isso, neste momento, em 
curso a integração das redes de dados e 
aplicações nas quatro unidades. “Trata-se 
de um processo complexo que se iniciou 
logo após a criação do CHTMAD e que 
obriga à total remodelação das redes de 
dados nos Hospitais de Chaves e Lamego, 
a alterações em todas as infra-estruturas 
e que envolve a consolidação de todas as 
aplicações existentes. Uma parte importante 
do trabalho estará concluída até ao final 
deste ano, embora existam depois algumas 
soluções cuja consolidação se vai prolongar 
pelo próximo ano, dada a complexidade em 
causa. Este processo é essencial para suportar 
cuidados de saúde de forma partilhada e 
consistente. A rede de alta velocidade vai 
permitir transmissão de dados, imagem, 
voz e vídeo possibilitando um conjunto 
vasto de serviços e permitindo desta forma a 
rentabilização do investimento efectuado. A 
convergência de todas as redes de voz é outra 
das medidas que está em curso”, diz.

Lucas Ribeiro explica que o datacenter 
criado no Hospital de S. Pedro em Vila 
Real, onde se situa a sede do CHTMAD, 
fará o housing de todos os servidores, 
possuindo condições óptimas em termos 
de alimentação eléctrica, climatização, 
segurança contra intrusões, detecção e 
extinção de incêndios e outras. Possui 
ainda associada uma solução de Disaster 
Recovery, que está a ser implementada, 
noutro edifício fisicamente distante, 
estando em aberto a hipótese de que esta 
solução possa ser localizada noutra unidade 
hospitalar. Estas soluções estão enquadradas 

num plano de Business Continuity, com 
tempos de recuperação definidos por serviço 
e aplicação.

“O nosso projecto de PACS/RIS engloba 
todas as áreas clínicas (Imagiologia, 
Cardiologia, Gastrenterologia e outras), 
criando um único arquivo de imagem 
médica. O RIS (radiology information 
system) passa por isso a ter uma abrangência 
completamente diferente, deixando o 
próprio nome de fazer sentido. Esta 
abordagem permite criar grandes economias 
de escala, mas é principalmente sob o 
ponto de vista da interoperabilidade que 
as vantagens são mais evidentes. Contudo, 
como a imagem tem um peso significativo, a 
capacidade de storage, a sua disponibilidade 
e performance, foram estudadas por 
forma a permitir um crescimento para as 
4 unidades que compõem o CHTMAD e 
para todas as áreas clínicas. Acresce que a 
consolidação de todas as aplicações num 
único storage é uma meta importante, com 
ganhos evidentes para o CHTMAD. Os 
investimentos teriam que levar obviamente 
todos estes factores em linha de conta, 
esperando-se uma grande tolerância a falhas 
e escalabilidade”, salienta.

Ao nível de equipamento, um aspecto 
muito importante, para Lucas Ribeiro, é 
que as soluções tiveram em consideração 
a utilização de componentes standard 
da indústria e soluções tecnológicas 
suportadas por vários fabricantes no 
mercado, com uma evolução garantida 
a médio e longo prazo, enquadrada no 
processo de desenvolvimento de produtos e 
utilização de hardware escalável. “A solução 
cumpre de forma dinâmica os requisitos 
de compatibilidade com o software 
aplicacional e de forma muito flexível com 
as soluções de virtualização adoptadas. 
A consolidação do storage numa SAN 
(Storage Area Network) HP EVA8000 e 
numa infra-estrutura de diversos servidores 
blades  HP BL 35p e 45p, com dois níveis 
de backup (uma unidade VLS6105 e uma 
unidade robotizada MSL6030) são, grosso 
modo, o core da infra-estrutura de sistemas 
implementada, sendo a parceira para esta 
área a ATM Informática”, explica.

Outra das grandes apostas do CHTMAD 
foi a virtualização, onde foi utilizada uma 
solução da VMware. “Num ambiente 

extremamente complexo como o Hospitalar, 
mesmo em casos de elevado nível de 
homogeneidade e integração, vão co-
existir sempre múltiplas aplicações. Neste 
contexto, a virtualização apresenta claras 
vantagens, não nos deixando dependentes 
do hardware que está em funcionamento. A 
tolerância a falhas e as potencialidades postas 
à nossa disposição mudam radicalmente. 
Cada vez mais, mesmo nos casos menos 
críticos, o tempo de downtime é uma 
preocupação. Nestas situações, na minha 
opinião a virtualização é uma solução que, 
para além de eficaz, é eficiente”, justifica.

Lucas Ribeiro refere que, apesar de toda 
a tecnologia que o CHTMAD tem à sua 
disposição, esta organização nunca poderá 
olhar para o futuro de forma despreocupada. 
“As potencialidades e o papel que os SI 
podem desempenhar na Saúde estão 
praticamente a dar os primeiros passos, 
apesar de nos últimos anos termos assistido a 
uma evolução incrível. Estamos ainda numa 
era em que os EHR (registos electrónicos 
de saúde), são meros repositórios de 
dados mas espera-se bem mais deles. O 
suporte à decisão vai ser, num futuro 
próximo, uma ferramenta indispensável 
no quotidiano de qualquer profissional de 
saúde, abrindo-se portas para uma realidade 
completamente diferente da que vivemos 
hoje. Por outro lado, as redes de dados e 
a criação de redes de EHR vão permitir a 
troca de informação e conhecimento entre 
as diferentes instituições que intervêm no 
tratamento dos utentes. Vamos seguramente 
continuar a assistir a uma grande evolução, 
esperando-se que, gradualmente, as atenções 
se voltem para aquilo que é mais importante, 
deixando a tecnologia por si só de ter o 
papel principal”, diz.

Lucas Ribeiro adianta que o CHTMAD 
vai investir fortemente no suporte aos 
utilizadores, pois considera o grau de 
satisfação das pessoas muito importante, 
para o sucesso de novos projectos. “As 
exigências e grau de dependência vão 
seguramente continuar a aumentar, 
obrigando a redesenhar e implementar um 
conjunto vasto de medidas estruturantes, 
que sirvam de suporte a SI modernos 
e centrados nos doentes, tendo sempre 
presentes questões como a segurança, 
robustez e garantia de alta disponibilidade”, 
conclui.
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Grupo de empresas Prof. Ovídio Costa 
- Cardiologia investe em solução de 
Telemedicina com apoio da First Devices
Por Elisabete Lucas

Miguel Costa, Director Geral no grupo de 
empresas Prof. Ovídio Costa – Cardiologia, 
afirma que a organização é composta por 
quatro clínicas, que se situam no Grande 
Porto, em Matosinhos, São Mamede 
de Infesta, Antas e Estádio do Dragão, 
contando com mais de 30 colaboradores. 
Presta serviços médicos ambulatórios, não 
invasivos, especializados em Cardiologia 

de Adultos e Pediátrica, Medicina Interna, 
Cirurgia Vascular e Endocrinologia. 
Adianta que, para além de prestar serviços 
directamente aos utentes, estabeleceu 
parcerias com outras organizações incluindo 
clínicas privadas, hospitais, Misericórdias e 
centros de saúde, a quem presta também 
serviços médicos, onde se destaca a vertente 
de Telemedicina, sobretudo aplicada ao 

Electrocardiograma e ainda restritamente 
no Holter e MAPA (Monitorização 
Ambulatória da Pressão Arterial). No total, 
abrange cerca de 40 localidades, em que se 
destaca a zona norte do país.

Pretendendo estar focada no seu negócio e 
conhecendo ao mesmo tempo a importância 
que os sistemas de informação assumem no 
suporte à sua actividade, esta Organização 
tinha como preocupação encontrar um 
fornecedor único de soluções. Miguel 
Costa refere que assumia também especial 
importância a possibilidade de dispor de 
uma solução integrada que cobrisse as 
várias vertentes do negócio, implementando 
“uma plataforma comum, desenvolvida 
modularmente, flexível em termos de 
desenvolvimento e horizontal em termos 
da organização (com Front-Office,  Back-
Office Administrativo e Back-Office 
Médico)”.

Com essa base, o grupo de empresas Prof. 
Ovídio Costa – Cardiologia procurou 
algumas soluções no mercado. “Para 
além dos objectivos comuns a todas as 
empresas que investem em SI como o 
controlo, a normalização, produtividade, 
data management, e outros, procuramos, 
sobretudo no que diz respeito à Telemedicina, 
estabelecer uma parceria de desenvolvimento 
que acrescente valor ao serviço que prestamos 
ao utente, ao prescritor e ao nosso parceiro. 
Mais simples, mais rápido, mais barato, 
melhor apresentado, mais rigoroso”, resume 
Miguel Costa. O processo de avaliação de 
possíveis alternativas levou à escolha da 
First Devices como parceiro, porque de 
acordo com o mesmo gestor, foi quem deu 
mais confiança quanto à possibilidade de 
cumprir os pressupostos acima referidos, 
onde está implícita a abrangência de oferta 
do fornecedor.

"Arquitectura das soluções clínicas da First"
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O investimento realizado tem duas 
grandes vertentes. Uma delas passou 
pela implementação da solução SiiMA 
- Cardiologia, fornecida pela First. 
Desenvolvido no início como sistema de 
informação de radiologia (RIS), evoluiu 
para uma solução que actualmente envolve 
diversas áreas clínicas, como a cardiologia. 
Para o grupo de empresas Prof. Ovídio Costa 
– Cardiologia, trata-se de um sistema que 
abrange toda a actividade das clínicas desde o 
processo administrativo de atendimento ao 
público até ao agendamento e execução dos 
exames clínicos e respectivo diagnóstico. 

Outra das vertentes é a solução de 
Te lemedic ina  que  permite ,  por 
exemplo, realizar diagnóstico remoto de 
electrocardiogramas recolhidos na rede 
de clínicas ou instituições com quem tem 
acordos de telediagnóstico. “A Telemedicina 
é de facto a componente mais importante na 
parceria estabelecida com a First. Representa 
uma área de negócio de baixa rentabilidade 

mas com um potencial de desenvolvimento 
considerável. Está inclusivamente em estudo 
a possibilidade de autonomizar formalmente 
esta área de negócio, que tem como mercado 
potencial o mercado global”, refere Miguel 
Costa. E acrescenta: “admitindo as actuais 
barreiras culturais, científicas, tecnológicas 
e linguísticas podemos expandir e crescer 
de imediato em todos os Países de Língua 
Oficial Portuguesa. Temos capacidade 
produtiva, preços competitivos, qualidade 
científica, meios tecnológicos (First) e rigor 
médico. No que respeita à Telemedicina no 
Electrocardiograma, temos um movimento 
diário de 250 Exames, com capacidade actual 
para 500. Com o eventual desaparecimento 
de barreiras formais e legais admitimos que 
este número será facilmente atingido. Se 
acrescentarmos alguns mercados de Países 
Lusófonos, o número de exames crescerá 
exponencialmente”.

Nesse contexto, Miguel Costa sublinha 
que o SiiMA potenciou a optimização dos 

recursos da organização, mas o destaque, do 
ponto de vista de impacto na actividade vai 
para a Telemedicina, onde a componente 
tecnológica é um dos factores críticos de 
sucesso. “Neste momento procuramos um 
novo posicionamento no mercado, fruto 
da parceria com a First. Propomo-nos ser 
fornecedores do Acto Médico puro e neste 
âmbito a First será o fornecedor dos sistemas 
de informação”, conclui.

A First Devices é a empresa do Grupo 
First, do qual faz parte também a First 
Solutions, especializada no desenho de 
produtos na área da interoperabilidade 
com equipamentos clínicos. Decorrente 
do foco destas empresas, a oferta do Grupo 
é direccionada para o mercado da Saúde, 
sendo composta por sistemas clínicos 
específicos totalmente integrados com 
equipamentos clínicos e plataformas de 
comunicação de Telemedicina, resultando 
para os seus clientes em soluções globais que 
respondem às suas necessidades.

Clínica Prof. Ovídio Costa
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Saúde ganha foco no Plano 
Tecnológico
Por Elisabete Lucas

Tendo-se assumido como uma das bandeiras 
do actual Governo, o Plano Tecnológico 
desenvolveu um conjunto de eixos de 
acção, com medidas associadas, que têm 
vindo a ser executadas ao longo dos últimos 
meses. Assinalando-se recentemente o 2º 
aniversário da aprovação em Conselho de 
Ministros do Plano Tecnológico, foi feito 
um balanço das metas atingidas e apontadas 
algumas perspectivas de desenvolvimento 
futuro. Nesse contexto, foram apresentados 
8  focos estratégicos da nova estapa do Plano 
Tecnológico, que inclui o e-Saúde – Plano 
Tecnológico para a Modernização dos 
Serviços de Saúde, que deverá começar a ser 
executado no início do próximo ano. 

Na realidade, trata-se de um sector que tem 
vindo progressivamente a despertar para a 
utilização de sistemas de informação e a 
perceber a importância que estes podem 
assumir na eficiência e qualidade dos 
serviços prestados. Na Saúde, como aliás se 
tem verificado um pouco por todo o lado 
em múltiplas organizações, a integração 
dos sistemas fica, com frequência, aquém 
do desejável e não é invulgar a existência 
de vários softwares que comunicam de 
forma deficiente uns com os outros. Por 
isso, o investimento em sistemas integrados 
de gestão para a Saúde tende a ganhar 
expressão, com impacto na agilidade de 
resposta aos clientes/utentes (que aumenta), 
na fiabilidade e acesso à informação (que 
melhora) ou, entre outros, na necessidade 
de reintroduzir dados em variadas bases de 
dados, consoante o serviço ou o sistema 
(que diminui ou é eliminada). É verdade 
que estão em causa entidades com grande 
complexidade, pela dimensão, abrangência 
da oferta, criticidade dos serviços que 
prestam ou elevado número de clientes 
que servem. Por maioria de razão, os 
sistemas de informação, olhados numa 
perspectiva estratégica e integrada podem 

dar um contributo importante na gestão 
operacional de índole mais administrativa 
(em sentido lato). O mesmo se passa 
naturalmente com a componente clínica, a 
integrar com a vertente administrativa mas 
também com sistemas médicos e relativos a 
meios complementares de diagnóstico.

Com a integração feita, o cliente/utente 
pode mais facilmente ser colocado no 
“centro”. Já começam a existir exemplos em 
que o doente se regista uma vez, em qualquer 
ponto da unidade de saúde em causa e passa 
a ser “conhecido”, independentemente da 
quantidade de serviços pelos quais necessite 
de passar ou de exames que tenha que fazer. 
E se voltar, continua a ser “conhecido”. O 
papel, esse, pode desaparecer do circuito, 
tornando mais fácil chegar à informação no 
momento em que é necessário.

A terceira grande vertente é a dos sistemas 
de suporte à decisão. São inúmeras variáveis 
que é preciso monitorizar e a realidade 
diz que nem sempre tem sido possível 
determinar com exactidão e detalhe onde 
se gasta, quanto, em que serviços, em que 
tipo de patologias, etc. Mas não é só a 
componente orçamental que está em causa, 
dado que a percepção sobre a capacidade 
de entrega ou a performance, global e de 
cada área em particular, assumem especial 
importância.

O facto de a Saúde se assumir como um 
dos focos estratégicos do Plano Tecnológico 
é provavelmente uma boa notícia para o 
sector. Para conseguir atingir maiores níveis 
de inovação e modernização dificilmente 
a Administração Pública poderá trabalhar 
apenas com recursos internos, de que resulta 
a necessidade de, cada vez mais, trabalhar 
com fornecedores externos de tecnologia e 
serviços. Em parceria.
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