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Anonymous Biometrics Matching
 Cria derivados únicos, quase irreversíveis,
de dados biométricos (impressão digital,
reconhecimento facial, leitura de iris, etc)

 Permite “matching” biométrico para uma
identificação precisa sem risco de arquivo
dos dados biométricos originais

 Garante privacidade dos dados
 Pode criar contas múltiplas e únicas
 Permite portabilidade dos dados biométricos

Ciber Segurança
 Correlaciona alertas de segurança TIC e
actividade de utilizadores na rede

 Processa analítica de streaming para
detecção de riscos em autenticação,
autorização e anomalias

 Faz profiling de utilizadores, modelação de
risco e “signature mining”

 Facilita resposta eficaz a ameaças de
integridade aos vários níveis:
–
–
–

Detecção
Prevenção
Remediação

Registos Clínicos/Saúde Electrónicos para Partilha e Analítica
 Solução de arquivo de Registos Clínicos e
de Saúde Electrónicos baseada em
standards de última geração

 Proporciona um modelo de referência para
construir uma infraestrutura interoperável
aberta e baseada em standards

 Melhora a eficiência e qualidade da
prestação dos cuidados

 Permite interoperabilidade tanto a nível inter
como intra-hospitalar, bem como analítica
sobre o conjunto dos dados partilhados

 Optimiza a utilização de recursos clínicos

Cuidados Colaborativos Centrados no Paciente e
Baseados em Evidência
 Uma plataforma de suporte a cuidados de
saúde que inclui:
– Registos de Saúde Electrónicos
baseados em standards
– Modelo / motor de regras clínicas
– Plataforma de Mobilidade

 Facilita uma aproximação colaborativa
 Permite monitorização remota de
pacientes baseada em sensores

 Melhora a qualidade dos cuidados e reduz
custos através da utilização da melhor
evidência médica para o caso

Domínio de Afinidade para a Saúde Pública
 Uma plataforma baseada em standards
de intercâmbio electrónico para
laboratórios e organismos de saúde
pública

 Facilita a partilha em tempo real de dados
sobre eventos adversos por organismos
inter- e intragovernamentais

 Permite detectar e responder
rapidamente a uma ameaça ou
emergência infecciosa, epidemia ou
pandemia

Clinical Pathway Patiente Tracking System
 Promove a adopção dos RCE/RSEs através de
funcionalidade analítica

 Converte conhecimento clínico proveniente da
evidência em melhores práticas

 Ajuda a integrar sistemas inteligentes de apoio à
decisão clínica

 Facilita a federação da informação clínica e hospitalar
proveniente de várias fontes

 Gera evidência clínica precisa através de informação
dos RCE/RSEs e estágio de terapia ou tratamento

 Utiliza tecnologia Cloud para permitir escalabilidade

AALIM : Advanced Analytics for Information Management
 Solução de apoio à decisão médica
 Utiliza analítica multimodal
 Valida diagnósticos e melhora resultados offline

 Suporta múltiplos sistemas RCE/RSEs
 Reduz a ocorrência de erros e

consequentemente custos relacionados

 Melhora a qualidade dos cuidados

Identifying Mitral Regurgitation 95% accurate
Identifying Mitral Stenosis 92% accurate

Artemis : Analítica em Tempo Real

 Envia informação analítica médica em
tempo real

 Identifica a proveniência dos resultados
analíticos

 Permite rapidez de intervenção antes
que episódios ocorram

 Aposta em cuidados preventivos vs
curativos

 Reduz mortalidade

Watson
 Uma solução de pesquisa de informação sensível
e adaptável ao contexto e em linguagem natural
– Permite aos utilizadores expressarem em
linguagem natural as suas pesquisas num
determinado contexto para aceder e explorar
dados rapidamente
– Devolve o resultado da pesquisa tendo em
consideração a resposta mais adequada com a
maior fiabilidade possível

 Uma ajuda extraordinária para diagnósticos
complexos

 Resolve o maior problema da comunidade médica
actual: excesso de informação

DeepQA in Continuous Evidence-Based Diagnostic Analysis

Considers and synthesizes a broad range of
evidence improving quality, reducing cost
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Huge Volumes of Texts, Journals, References, DBs etc.
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Aqui está o resultado da sua ecografia de última
geração. É uma menina e o seu nome é Joana. Ela vai
ter talento para a música, e detesta bróculos.

