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Resumo do Projeto 

• PCAS: Personalized Centralized Authentication System 

• Projeto UE FP7 - 3 anos - início em Outubro 2013 

• Objetivo: desenvolver um dispositivo físico pessoal inovador 
– Secured Personal Device (SPD) 

– Armazenamento seguro de dados  

– Dados só podem entrar ou sair com autenticação biométrica do dono do 
dispositivo 

– Add-on para smartphone com 
CPU, memória, sensores 
biométricos, placas comunicação 

– Torna-se inútil caso seja roubado 
ou o seu proprietário esteja sob 
coerção 
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7 Parceiros 
• Israel 

– AFCON: Coordenador de várias atividades; Integração de componentes 

– OS:  Construção do dispositivo; Especialistas em hardware 

• Espanha 
– Univ. Polit. Madrid: Autenticação biométrica; Cenários campus universit. 

• França 
– LETI-CEA (lab. ITSEF): Testes de segurança ao dispositivo 

• Noruega 
– NR: Especificação formal de protocolos; Requisitos de privacidade 

• Portugal 
– INESC-ID: Coordenador do projeto; Middleware de acesso ao dispositivo 

– Maxdata: Requisitos e demonstração de cenários na área da saúde 
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Processo Clínico Eletrónico Pessoal (PHR) 

• Palpável 
– Processo Clínico Eletrónico armazenado num dispositivo físico pessoal 

acoplado ao telemóvel 

• Seguro 
– Hardware construído para ser seguro e independente do telemóvel, logo 

imune por exemplo a vírus ou outros ataques informáticos 

– Dados só entram ou saem do dispositivo com autorização do dono do 
dispositivo através da fusão de sensores biométricos, exemplos: 

• Face  

• Íris  

• Palma da mão  

• Impressão digital 

• Voz 
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Processo Clínico Eletrónico Pessoal (PHR) 

• Integrado 
– Com as unidades de saúde 

– Com outras fontes de informação 

• Em Portugal – Plataforma de Dados da Saúde (PDS) 

• Noutros países – Plataformas similares à PDS 

– Suporte dos principais standards 
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Cenário 1: Modo Standalone 
• O utente consulta os seus dados 

de saúde em qualquer momento 

• Aplicação instalada no  
telemóvel 

• Browsing de ficheiros 
– Alergias, Doenças Crónicas 

– Exames, Medicação, … 

• Pesquisas 
– “Mostra-me todos os exames de 

imagiologia realizados nos últimos 
2 anos” 

• Botão para ligar 112 e enviar 
localização + história clínica 
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Cenário 2: Integração c/ Unidades de Saúde 
• Unidades de saúde disponibilizam um 

quiosque digital / rede wifi especial 
• À Entrada:  

– Admissão automática dos utentes com 
upload da respetiva história clínica 
armazenada no dispositivo 

• À Saída: 
– Download automático da nota de alta, 

exames, etc., para o dispositivo 
• Durante: 

– Acesso a tempo de espera estimado 
– Ementa (para internados) 
– … 
 
Nota: Todas as operações realizadas apenas 
e só após autorização do utente 
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Cenário 3: Emergência 
• Técnicos de Emergência Médica têm 

autorização especial para aceder ao 
dispositivo 

• Obtêm apenas life saving 
information (alergias, …) 

• Informação disponibilizada é 
autorizada previamente pelo utente 
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Conclusão 
• Na área da saúde, o projeto PCAS permitirá criar um Processo 

Clínico Eletrónico Pessoal (PHR) que resolve muitos problemas 
atuais: 
– Privacidade dos dados 

• Apenas e só o dono do dispositivo autoriza o acesso aos seus dados 

– Autenticação 

• Fusão de sensores biométricos 

– Dispersão da informação 

• Informação passa a estar toda agregada no dispositivo, sempre 
acessível, além de estar espalhada por diversas unidades de saúde 

– Armazenamento de ficheiros muito pesados (imagiologia, etc.) 

• Cada dispositivo armazena apenas os ficheiros do seu dono 
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