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EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
> 6 de março de 2020 | 14h00-17h30

> Local: SALA 3 | CIM-FMUP (Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

    Rua Doutor Plácido da Costa, 4200-450 Porto

> Organização: HLTSYS | CINTESIS | CHEDV | CHTV



CINTESIS | INVESTIGADOR
DR. FRANCISCO
ROCHA GONÇALVES 

Os sistemas electrónicos na saúde, em geral, consistem em geral num conjunto de sistemas díspares, desenvolvidos em 
silos, aos quais se pede para trabalharem em conjunto em benefício do doente. Numa era de value based healthcare cada 
aspecto da organização, dos tratamentos e dos resultados para os doentes tem de ser escrutinado através de variáveis, 
indicadores e rotinas de análise dirigidas. A avaliação, independentemente como foram convocados os recursos para aí 
chegar, é feito por indicadores fiáveis, tempestivos e derivados de reflexão sobre a sua coerência clínica e de gestão, por 
oposição a sistemas voluntaristas, desenhados fora dos hospitais ou simplesmente inexistentes.

O sistema HS.HELIOS endereça estas preocupações, oferecendo informação e indicadores que permitem aos gestores 
considerar se os sistemas legados ou planeados actuam como um catalisador do processo de prestação de cuidados e de 
gestão das instituições. A maneira como estes sistemas entregam estes resultados também é importante, sendo preferíveis 
os que convocam a multidisciplinaridade, o espírito empreendedor interno nas organizações e a aplicabilidade clínica de 
grande impacto, sendo estes os sistemas verdadeiramente inovadores em Saúde.

CINTESIS | INVESTIGADOR
DR. PEDRO
RODRIGUES

Dada a capacidade de monitorização integradora do HS.HELIOS, uma das suas potenciais valências é a identificação em 
tempo real (e consequente interpretação) de anomalias na comunicação entre sistemas. Se, por um lado, estas anomalias 
poderão ser sinal de uma atividade anormal de um ou mais componentes do ecossistema a ser monitorizado, requerendo 
intervenção técnica de manutenção ou revisão, por outro, as anomalias detectadas poderão ser associadas a um sintoma 
mais grave de incorrecções (de outra forma imperceptíveis) no processo de prestação de cuidados de saúde a um ou mais 
doentes em particular. Neste contexto, a equipa de investigação do HS.HELIOS está neste momento a desenvolver técnicas 
de análise inteligente de fluxos contínuos de dados, recorrendo a modelos preditivos com inteligência artificial, com vista 
à detecção de anomalias na comunicação. A geração de alarmística a partir da monitorização online dos fluxos de 
mensagens, baseada em estatísticas de sumário e métodos de detecção de mudança de conceito especialmente adapta-
das à monitorização de fluxos infinitos de dados surge assim como mais uma valência inovadora e diferenciadora de todo 
o integrador, uma vez que permite a monitorização e interpretação de anomalias, em tempo útil, não representando, no 
entanto, um esforço adicional de recursos no sistema. A identificação destas mudanças de conceito, potencialmente 
recorrentes, será o ponto chave na detecção e modelação das anomalias como sintoma de problemas graves no processo 
de comunicação esperado como expressão do fluxo de doentes na instituição de saúde.

CHEDV | COORDENADORA DO
PROCESSO CLÍNICOELETRÓNICO,
SERVIÇO DE INFORMÁTICA
DRA. NATÉRCIA
SOUSA

Nos dias que correm, é irrefutável a importância dos meios eletrónicos, nomeadamente, num Centro Hospitalar. Interfaces 
que facultam o registo da informação, sistemas que promovem o tratamento eficaz dos dados recolhidos e interoperabili-
dade das aplicações decorrentes das ferramentas de apoio à decisão são algumas das exigências que se impõem num 
cenário com um vasto leque de plataformas e fornecedores. 

É neste contexto que a HLTSYS desempenha um papel crucial. A inovação tecnológica, a otimização de workflows, a 
segurança das soluções e a proximidade com a equipa do SI torna a HLTSYS um parceiro incontornável do CHEDV nos 
vários desafios emergentes.

CHTV | VOGAL
EXECUTIVO DO CA
DRA. LÚCIA COSTA

O CHTV integrou o projeto Demonstrador HS.HELIOS tendo em vista adotar uma ferramenta facilitadora da interoperabili-
dade entre os diversos sistemas de informação em uso na Instituição, com garantia de segurança e fiabilidade.

Com a implementação da ferramenta criamos experiência nesta tecnologia e abrimos caminho no sentido das aplicações 
informáticas terem disponíveis funcionalidades que visem o cumprimento do RGPD.

Os resultados alcançados têm sido muito positivos traduzindo maior segurança, menos constrangimentos e maior controlo 
na comunicação de informação entre os diversos sistemas de informação.

O futuro augura, indubitavelmente, a expansão do HS.HELIOS no CHTV.

HLTSYS | ESPECIALISTA EM
INTEROPERABILIDADE
PEDRO BASTOS

A versão 2.0 do HS.HELIOS tem como foco disponibilizar ferramentas de controlo aos Serviços de Informática relativamente 
á área de interoperabilidade.

Promovendo assim uma plataforma web de gestão/administração, permite ao utilizador monitorizar o estado das 
integrações efetuadas entre os vários sistemas em tempo-real, concedendo também a gestão dos vários componentes da 
solução como a base de dados, o proxy e o motor de integração.

A introdução de um módulo de dashboards de monitorização, oferece agora ao utilizador a possibilidade de visualização 
da informação sobre as integrações efetuadas entre os diferentes SI Hospitalares, permitindo assim ficar alinhado em 
conformidade com a RGPD e garantindo a rastreabilidade e portabilidade da informação recolhida.
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