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A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) tem o HS.REGISTER instalado e a funcionar desde meados de 2019. 

Esta instalação está a integrar dados de várias origens, sendo de destacar a Active Directory e alguns sistemas clinico-ad-
ministrativos como o Sistema de Informação Hospitalar e Processo Clínico Eletrónico utilizados na ULSM, o que já permite 
ao DPO e ao Departamento de TI uma monitorização e exploração dos logs produzidos por estes sistemas. 

Neste momento está a ser planeada a instalação da versão 2 do produto. Nesta versão, além da implementação de 
mecanismos de segurança baseados em tecnologia de Blockchain, também irá incorporar um conjunto de modelos 
científicos que irão viabilizar a implementação de um motor de alarmes quase em tempo real relativos a ameaças à violação 
dos dados armazenados nos sistemas, como por exemplo despoletar um alarme sempre que existe um acesso ao Processo 
Clínico Eletrónico efetuado por um colaborador que se encontra ausente da instituição, ou um alarme sempre que existe 
um elevado número de tentativas falhadas de acesso num determinado período de tempo. 

A implementação desta ferramenta será decisiva para a ULSM garantir a segurança e proteção dos dados dos seus utentes 
e dar um passo importante no sentido da conformidade com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 41/2018 e com o 
RGPD.
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A Comissão Local de Informatização Clínica da ULSM integra na sua Missão a desmaterialização progressiva de documentos 
e processos, interpretando a Visão de um SNS sem papel.

As interações associadas a esta nova realidade, envolvendo inúmeros acessos a múltiplos sistemas informáticos, têm de 
incorporar elevada segurança e monitorização dessa atividade.

Volvido cerca de 1 ano após ter sido lançado o projeto HS.REGISTER tivemos oportunidade de avaliar os primeiros dados 
obtidos, analisamos o valor da informação recolhida, identificamos novos desafios e caminhos, mas sobretudo percebemos 
o elevado potencial desta ferramenta para quem assume preocupações com esta nova realidade e tem de garantir o 
cumprimento das novas regras de proteção e segurança da informação.

Centralizando e correlacionando todas as intervenções sobre os múltiplos sistemas de informação da Organização, esta 
ferramenta permitirá detetar atividades anómalas, ajudar na caracterização de ocorrências que colidem com a lei e 
optimizar o trabalho de muitos profissionais.

Ansiamos assim pelo desenvolvimento deste projeto.
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As novas funcionalidades implementadas na versão 2.0 do HS.REGISTER, trouxeram inovações necessárias que permitiram 
proporcionar uma maior eficácia e eficiência da sua utilização pelos profissionais. Desde logo, cada utilizador tem acesso a 
uma área pessoal privada (após autenticação no sistema) que inclui toda a atividade do utilizador (Ex. gráficos e dashboards 
produzidos, últimas pesquisas, etc.).

Além disso, aos utilizadores é agora oferecida a possibilidade da partilha de dashboards com um grupo, ou com um 
utilizador específico, bem como, a criação de categorias para os dashboards de modo a facilitar a procura e utilização dos 
mesmos.

Em conformidade com o RGPD a solução está alinhada com os requisitos/obrigações legais impostas necessárias para 
promover a rastreabilidade e a auditabilidade dos sistemas, não só para área da saúde como para outros setores de 
atividade.
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A organizações vêem-se hoje em dia confrontados com exigências de segurança e auditabilidade para as quais necessitam 
de ferramentas capazes de lhes assegurar a protecção dos dados de uma forma mais eficaz e pragmática. Para mais, os 
sistemas de informação são cada vez mais heterogéneos, com arquiteturas funcionais baseadas na composição de 
micro-serviços independentes, que coordenam as suas atividades através de troca de um grande número de mensagens, 
muitas vezes com dados sensíveis e que por isso necessitam elas próprias de poder vir a ser auditadas.

O HS.REGISTER faz assim parte de uma nova geração de ferramentas de gestão de logs de auditoria de processos, 
altamente escalável e segura, que capacita as equipas de gestão das organizações (técnicas e processual) para realizarem 
auditorias funcionais e de segurança, baseadas nos grandes volumes de dados que resultam da recolha dos logs de 
auditoria dos seus sistemas de informação. O HS.REGISTER permite também a produção ágil de dashboards funcionais 
efectivamente direcionados aos processos de negócio das organizações e é também das poucas soluções atualmente no 
mercado que dá garantias de integridade forte dos logs de auditoria que gere, recorrendo para isso a mecanismos de 
segurança baseados em tecnologia blockchain. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Demonstrador HS.REGISTER - Repositório centralizado de logs
HS.REGISTER para rastreabilidade na Saúde.
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