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Agenda 

1. Mobilidade - Um desafio na Saúde 

  Visão Glintt  

 

2. Soluções Glintt, para problemas concretos – Alguns exemplos 

 BPOC 

 MIS-mobile 

 EPR-mobile 

 SIBAS-mobile 
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Uma nova perspetiva de gestão e de criação de valor 

VISÃO GLINTT 

As soluções de mobilidade passaram hoje a fazer parte do nosso quotidiano. 

A sua disseminação tem-se traduzido no aumento da qualidade dos serviços prestados e 

pode contribuir para a redução do custo das TIC.  

A SAÚDE NÃO É EXCEPÇÃO! 

A introdução das soluções de mobilidade na área da saúde visam responder à 

necessidade real dos cidadãos e dos profissionais, num mundo em que cada vez mais nos 

deslocamos e queremos / precisamos de interagir com o sistema de Saúde nas mais 

diferentes situações e momentos. 

É cada vez mais uma resposta disponível aos pacientes e aos profissionais, seja na 

promoção da saúde, na doença aguda ou nas situações crónicas, na Monitorização ou no 

apoio remoto. 
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Uma nova perspetiva de gestão e de criação de valor 

VISÃO GLINTT 

Na Glintt entendemos que a mobilidade tem que ser  

integrada num sistema global,  

onde o acesso se faz de múltiplas geografias e a informação é produzida nos mais 

diferentes locais. 

Em que a mesma informação, de um mesmo sistema, se apresenta de forma 

diferente e adequada aos diferentes “players”, nos diferentes cenários de utilização. 



PAG. 5 

Uma nova perspetiva de gestão e de criação de valor 

VISÃO GLINTT 

A maior disponibilidade de equipamentos móveis introduz novos desafios às TIC, para 

incorporar meios de segurança que permitam a utilização de equipamentos pessoais com 

garantia de confidencialidade, que não represente um backdoor de acesso à infraestrutura. 

A utilização dos equipamentos móveis e os vários meios de comunicação disponíveis (Wi-

Fi, GSM, EDGE, HSDPA, LTE, …) introduz o desafio de, face às várias tecnologias, garantir a 

persistência da operacionalidade das aplicações na transição entre os canais de 

comunicação e mesmo durante pequenos períodos de blackout. 
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BPOC - Barcode Point-of-Care  

na segurança do doente 

Soluções de Mobilidade 

IMPACTO DAS TICs NA INFORMAÇÃO CLÍNICA E NA GESTÃO  
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 O SGICM-mobile é um conceito de tecnologia que permite efetuar o registo através de 

leitura ótica;  

 O objetivo da tecnologia SGICM-mobile é reduzir Tempos de Resposta aos pedidos dos 

serviços clínicos, reduzir rutura de stocks, reduzir os enganos e aumentar a 

produtividade dos utilizadores;  

 Aplica-se a: 

 Pedidos de Reposição ou Inventários; 

 Registo de Consumos; 

 Administração de Medicação; 

 Recolha  e Transfusões de Sangue. 

Soluções de Mobilidade SGICM-mobile 
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O objectivo da solução BPOC é reduzir erros e optimizar todo o 

circuito do medicamento, desde a prescrição até à administração 

com a correta validação e identificação do doente. 

 

 Identificação do doente por leitura do código de barras da sua 

pulseira; 

 Acesso, em tempo real, ao plano terapêutico do doente;  

 Identificação da medicação, através de leitura óptica do código 

de barras; 

 Alertas de interações entre medicamentos, reações alérgicas, … 

 Aumento do tempo do enfermeiro junto do doente. 

Soluções de Mobilidade BPOC 
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Estudo publicado pelo “The New England Journal of Medicine” 

Soluções de Mobilidade BPOC 

- 41,4% 

 Sem o recurso à tecnologia BPOC: 

 3,1% de potenciais ADE’s (Adverse Drugs Events) 

 Com o recurso à tecnologia BPOC: 

 1,6% de potenciais ADE’s  (Adverse Drugs Events) 

- 50,8% 

Poon, E. 2010. Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration. N ENGL J MED 362;18. 1701  

 Sem o recurso à tecnologia BPOC: 

 11,5% de erros em 6723 administrações de medicamentos. 

 Com o recurso à tecnologia BPOC: 

 6,8% de erros em 7318 administrações de medicamentos. 
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Plataforma de disponibilização de Indicadores 

MIS-mobile 

Soluções de Mobilidade 

IMPACTO DAS TICs NA INFORMAÇÃO CLÍNICA E NA GESTÃO  
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 O MIS é uma solução que permite apresentar um conjunto de informações de topo, 

através de uma utilização simples e intuitiva, para equipamentos portáteis, como table; 

 Para ser utilizada por: 

 Clínicos – Médicos, Enfermeiros 

 Administração e Direcção 

 Cidadãos / Pacientes 

Soluções de Mobilidade MIS-mobile 
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Soluções de Mobilidade MIS-mobile 

http://sig.glintths.com/misdatadiscovery/  

http://sig.glintths.com/misdatadiscovery/
http://sig.glintths.com/misdatadiscovery/
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EPR-mobile 

Acesso dos Profissionais à Informação Clínica 

Soluções de Mobilidade 

IMPACTO DAS TICs NA INFORMAÇÃO CLÍNICA E NA GESTÃO  
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 Mobilidade - Acessibilidade directa e na hora ao processo do doente: 

 Resumo clínico / cronológico do episódio: 

 Notas clínicas, Terapêutica, MCDT, Alertas, Problemas, Diagnósticos,… 

 Registo de Diário clínico; 

 Registo de Tarefas; 

 Monitorizações; 

 Resultados de MCDT e outros relatórios clínicos; 

 Informação demográfica; 

 Optimizado para ambiente “Tablet”; 

 Criação de alertas e avisos 

Soluções de Mobilidade EPR-mobile 
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Num dispositivo móvel – a informação clínica dos seus pacientes 

Soluções de Mobilidade EPR-mobile 
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Dadores de Sangue próximos do seu Serviço 

SIBAS-mobile 

Soluções de Mobilidade 

IMPACTO DAS TICs NA INFORMAÇÃO CLÍNICA E NA GESTÃO  



PAG. 17 

 Com o SIBAS Mobile  

Pode contactar um serviço e 

esclarecer a todas as dúvidas sobre o 

serviço, as condições e limitações da 

dádiva de sangue, o funcionamento 

do serviço, colocar as questões que 

entender. 

Soluções de Mobilidade SIBAS-mobile 
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Soluções de Mobilidade SIBAS-mobile 

 Com o SIBAS Mobile  

poderá aceder à sua página pessoal 

e obter todas as informações 

essenciais enquanto Dador. 
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Soluções de Mobilidade SIBAS-mobile 

 Com o SIBAS Mobile  

Enviar mensagens ao seu serviço de 

referência,  

receber mensagens 

Receber notificações 

Programar avisos 



 

Obrigado 
Mais informações: info@glintt.com 

Soluções de Mobilidade -   Um desafio na Saúde 

mailto:info@glintt.com

