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EDITORIAL 

O projeto demonstrador HS.HELIOS surge como 
uma oportunidade de responder aos desafios que 
se impõem atualmente no setor da Saúde, não só 
pelo número e natureza dos sistemas de informação 
da saúde (SIS), mas  também pela agudização do 
problema face à necessidade de demonstrar o 
cumprimento das obrigações impostas pelo Regula-
mento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
A falta de interoperabilidade entre os SIS e a 
dependência dos fornecedores externos apresen-
tam-se como as principais barreiras dentro das 
instituições de saúde, que têm sentido grandes 
dificuldades em planear e implementar medidas 
que lhes permitem demonstrar o cumprimento das 
obrigações legais decorrentes do RGPD, nomeada-
mente, medidas relacionadas com a rastreabilidade 
da informação dentro da instituição e o seu relacio-
namento com entidades externas.
As principais motivações para a implementação de 

O PROJETO

A HealthySystems é o Promotor líder do Projeto n.º 34017 em copromoção com o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços 

de Saúde (Cintesis) que compreende a implementação do BUS de Integração HS.HELIOS viabilizando a interoperabilidade e central-

ização das integrações entre Sistemas de Informação (SI) hospitalares.

Os seus utilizadores finais da Região Norte – Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E (CHEDV) e da Região Centro – Centro 

Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E (CHTV) vão validar os mais recentes desenvolvimentos do integrador HS.HELIOS alinhados com o 

cumprimento das obrigações legais do RGPD e contribuir para o estudo da análise de impacto desta solução para obtenção de 

ganhos em saúde.

Os objetivos do projeto são:

- Implementar em contexto real de utilização a solução HS.HELIOS V1 e sua evolução para V2;

- Realizar um estudo de análise de impacto da implementação do HS.HELIOS;

- Implementação do módulo de dashboards no HS.HELIOS com objetivo de monitorizar a rastreabilidade da informação, 

alinhado com o cumprimento das obrigações legais do RGPD.

integrações de forma transversal são (a) a necessi-
dade de construir uma plataforma única para o 
registo do paciente e outros profissionais de saúde; 
(b) aumentar a eficiência das práticas médicas atuais 
e das instituições; (c) a necessidade de cortar ou 
conter despesas de saúde e (d) o aumento da 
exigência por tecnologia sem papel.
Com o projeto “Integrador HS.HELIOS para 
rastreabilidade na saúde”, desenvolvido no âmbito 
do COMPETE2020, pretendemos demonstrar em 
contexto real das instituições de saúde a resposta 
aos problemas enunciados demonstrando a capaci-
dade da solução HS.HELIOS nos domínios da 
interoperabilidade, gestão dos acessos externos aos 
dados dos utentes, rastreabilidade de informação, 
gestão e monitorização de processos, qualidade 
dos dados e suporte à operação do serviço de 
informática.
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No CHTV, tal como noutras instituições de saúde, é grande a proliferação de sistemas de informação, heterogé-
neos, que contêm informação dos doentes.
A quantidade de informação produzida é cada vez maior, tornando obrigatório o uso de sistemas que garantam 
aos profissionais o acesso à informação, de forma rápida, fácil e controlada.
Ao associar-se a este projeto o CHTV procura obter vantagem em 2 eixos principais, por um lado adotar uma 
ferramenta que garanta e facilite a interoperabilidade entre sistemas, recorrendo a standards internacionais, e por 
outro, assegurar que essa ferramenta esteja alinhada com o RGPD.
Com o conhecimento especializado e as competências distribuídas por várias áreas, trazidas pelos recursos 
humanos das instituições envolvidas neste projeto, assegura-se logo à partida as condições necessárias para se 
atingir os objetivos definidos.
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O HS.HELIOS é um sistema de integração central das transmissões de dados clínicos e demográficos realizadas 
nas instituições de saúde, disponibilizando métricas em tempo real das integrações dos diversos Sistemas de 
Informação. Fruto de mais de cinco anos de investigação e trabalho contínuo, vê agora a oportunidade de ser 
instalado e evoluído em contexto real de dois Centros Hospitalares.   
Este projeto pretende comprovar a eficiência e a escalabilidade do HS.Helios V1. A implementação da V2 evoluirá 
a ferramenta de análise de dados permitindo às instituições de saúde atingir um elevado grau de conformidade 
com o RGPD.
No final do projeto o HS.Helios V2 deverá estar preparado para os diversos ambientes, cumprindo todas as 
necessidades das mais exigentes instituições de saúde a nível nacional e internacional.
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Da perspetiva da Estratégia nacional de investigação e inovação para uma especialização inteligente (ENEI) este 
projeto abrange o domínio transversal de investigação em saúde, assegurado pela unidade de investigação 
Cintesis.  Uma das maiores dificuldades nesta área depreende-se com a obtenção de dados de forma atempada 
e de qualidade. Através da experiência e contributos de projetos I&D nos domínios de aquisição, processamento, 
análise e gestão de informação em Saúde o Cintesis vai poder realizar o estudo de análise de impacto da 
implementação do HS.HELIOS ao nível da redução dos tempos associados à prestação de cuidados na saúde e de 
redução de erros na transmissão de mensagens, tendo em vista aferir o retorno de investimento, através da 
validação da viabilidade económica para o CHEDV e para o CHTV.

CINTESIS
INVESTIGADOR

PROF. RICARDO
CORREIA

O CHEDV integra o projeto demonstrador HS.HELIOS que visa demonstrar a viabilidade técnica e económica em 
contexto real, bem como efetuar a sua evolução para o alinhamento com o RGPD.
Proprietários e/ou utilizadores de um conjunto muito heterogéneo de SI, sentimos as dificuldades decorrentes da 
falta de interoperabilidade, o que limita uma adequada rastreabilidade e garantia da qualidade da informação 
dentro da instituição. Acrescem as imposições legais do RGPD, o que nos obrigou a implementar novas ferramen-
tas que garantam o seu cumprimento, sem colocar em causa a utilização ágil e segura dos SI.
A adesão a este projeto pretende resolver estas questões e permitir que o CHEDV possa dar passos sustentados 
para se tornar um centro hospitalar de referência em matéria de rastreabilidade, qualidade e segurança da 
informação partilhada no CHEDV, assim como, com outras instituições externas, tendo como objetivo último 
assegurar a prestação de cuidados de saúde de excelência com crescente satisfação dos utentes e colaboradores.
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