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Oferta HLTSYS no âmbito Vale Indústria 4.0 

Caracterização da entidade 

A HealthySystems (HLTSYS) é uma spin-off da Universidade do Porto que tem como objetivo a promoção efetiva 

da segurança e robustez dos Sistemas de Informação e Infraestruturas de Rede dos seus clientes. Ambicionamos 

auxiliar os nossos clientes a alcançarem sistemas de informação saudáveis. 

A oferta de produtos da HLTSYS inclui soluções de autenticação segura, sistemas de integração que promovem a 

troca de mensagens entre diferentes sistemas de informação de saúde e sistemas de registo integrado de logs, que 

agregam logs provenientes de diferentes fontes de informação. Complementamos a nossa oferta com serviços de 

otimização de sistemas de cibersegurança, auditorias de segurança e performance, verificação da qualidade de 

dados em bases de dados e na troca de mensagens em tempo real, otimização de infraestrutura de redes e 

consultoria no âmbito da proteção de dados. 

 

Os produtos atuais agrupam-se em sistemas de autenticação e de assinatura digital, e motores de integração entre 

aplicações informáticas para a saúde: 

 Os produtos desenvolvidos de autenticação e assinatura digital permitem que estas operações possam ser 

efetuadas recorrendo a smartphones (QRSmartAuth), smartcards (WebSmartSign e RFIDSmartAuth) e 

YubiKeys (YubiSmartAuth). Foram criados de raiz a pensar na sua fácil integração com sistemas de informação 

já existentes e especialmente pensados para ambientes web. 

 Os motores de integração entre sistemas de informação para a saúde permitem a recolha de dados para o 

ajuste dos Service Level Agreement  (SLA), a verificação da qualidade de dados em bases de dados e na troca 

de mensagens em tempo real. 

Em termos de serviços a empresa atua nos seguintes domínios: 

 Processos de auditoria de vulnerabilidades e performance de sistemas informáticos em instituições de 

saúde e na indústria. 

 Desenho de processos seguros de gestão de informação sensível para instituições de média / grande 

dimensão, nomeadamente Hospitais, Laboratórios, Universidades, Câmaras, Ordens e Associações 

profissionais entre outros. Nestes serviços destaca-se a anonimização de dados, incluindo registos clínicos, 

e o desenho de processos de negócio que maximizem o não repúdio da autoria de ações críticas nos 

sistemas por parte dos utilizadores. 

  

No âmbito destes domínios de atuação, as principais atividades desenvolvidas são: 

Auditorias: efetuar auditorias de segurança, através de análises aos sistemas de informação e de testes de 

penetração a sistemas internos e sites públicos; prestar apoio à implementação das recomendações de segurança 

identificadas na fase anterior; efetuar avaliação da implementação das recomendações de segurança através da 

execução de novas auditorias; 

Autenticação: efetuar o estudo com levantamento aprofundado dos mecanismos atuais de autenticação em 

sistemas; efetuar a otimização da gestão de identidades; efetuar a implementação de controlos de ações das 

aplicações; efetuar a otimização da autenticação de identidades; 

Integrações: efetuar estudos de diagnóstico de situação atual, cenário desejado, gap analysis e planos de ação, 

através de auditorias às mensagens trocadas entre os vários sistemas; efetuar a definição de melhorias nos 

processos de trabalho, através do levantamento dos perfis IHE que se ajustam e sua instanciação à realidade da 

entidade hospitalar; efetuar a implementação dos perfis IHE e correção de mensagens HL7; efetuar a 

implementação de ferramentas de suporte ao modelo de gestão de serviços, pela instalação de sensores de 

monitorização da quantidade e qualidade da informação gerada;  implementação de BUS de integração baseado 
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em soluções openSource; estender a solução de monitorização de funcionamento dos sistemas de informação para 

dar suporte à descrição SLA (Service Level Agreement) e capacitar as instituições de ferramentas e processos para 

a utilização da CLOUD, cumprindo as regras relativas à confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

 Apesar de na sua génese estar o mercado da Saúde, muitas das soluções e arquiteturas desenvolvidas para um 

mercado tão complexo como este constituirão também soluções inovadoras noutros ramos da indústria onde a 

segurança e a complexidade dos processos de negócio exigem sistemas e soluções que tenham sido devidamente 

ensaiadas em contextos muito complexos e regulados (como é o caso da Saúde). 

 A HLTSYS tem nos seus quadros colaboradores com um conhecimento técnico especializado nas áreas de 

segurança e integração, num total de 7 colaboradores, dos quais 6 estão envolvidos nos serviços abrangidos pelo 

vale Indústria 4.0. Sendo, destes, 4 Engenheiros de Redes e Sistemas Informáticos. 

Contam já com 3 anos de experiência na HLTSYS, possuindo ainda experiência prévia e uma forte componente de 

I&D no INESC, bem como formação complementar quer em certificações, quer em tecnologias mais recentes, por 

forma a permitir dar a melhor resposta às reais necessidades dos clientes. 

A HLTSYS conta entre os seus quadros com técnicos especializados e certificados pela Mirth Corp, o que permite 

auxiliar os seus clientes na escolha, aquisição, parametrização e manutenção de clusters de servidores Mirth, em 

regime de alta disponibilidade, capazes de responder aos desafios mais exigentes de interoperabilidade (Health 

Level Seven International (HL7) em particular) atualmente existentes entre os Sistemas de Informação da Saúde 

(SIS). 

 

 

 Clientes de Referência 

Nome Processo de associados à Indústria 4.0 

IPO Porto Implementação de sensores (smart sensors e sensing enterprise): Implementação de sistemas de gestão de 

Service Level Agreements (SLAs); Monitorização e alarmística de sistemas de informação em saúde; Implementação 

de solução de monitorização integrada baseada em Nagios/iCinga e Zabbix 

Implementação de cibersegurança: Implementação de sistemas que permitem auditoria a logs de ativos de redes 

e sistemas; 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de um motor de integração baseado em tecnologia 

Mirth Connect 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de solução de auditoria em tempo real de 

mensagens trocadas entre sistemas, com produção de indicadores para dashboards;  

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: estudos de diagnóstico da situação atual ao 

nível das  integrações aplicacionais e definição de melhorias dos processos de trabalho, de acordo com as melhores 

práticas promovidas por organismos de standardização a nível internacional (e.g. IHE- Integrating the Healthcare 

Enterprise) 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança: Consultoria e 

serviços de auditoria nas áreas de performance e segurança de sistemas de informação em saúde 

Farminvest Implementação de Big-data e cibersegurança: desenvolvimento de metodologias de processos de pseudo-

anonimização de dados de saúde 
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Associação 

Nacional de 

Farmácias 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança: Consultoria 

no processo de implementação da norma ISO 27001 

Implementação de Cibersegurança: Desenvolvimento de infraestrutura de chaves pública - PKI 

Implementação de Cibersegurança: Autenticação através de tokens criptográficos  

Implementação de cibersegurança: Implementação de sistemas que permitem auditoria a logs de ativos de redes 

e sistemas; 

Centro 

Hospitalar 

Entre Douro e 

Vouga 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de solução de auditoria em tempo real de 

mensagens trocadas entre sistemas, com produção de indicadores para dashboards; 

Implementação de cibersegurança: Implementação de sistemas que permitem auditoria a logs de ativos de redes 

e sistemas; 

Implementação de sensores (smart sensors e sensing enterprise): Implementação de sistemas de gestão de 

Service Level Agreements (SLAs); Monitorização e alarmística de sistemas de informação em saúde; Implementação 

de solução de monitorização integrada baseada em Nagios/iCinga e Zabbix 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: Serviços de implementação da tecnologia de 

integração MirthConnect  

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança): Consultoria 

e serviços de auditoria nas áreas de performance e segurança de sistemas de informação em saúde 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: estudos de diagnóstico da situação atual ao 

nível das  integrações aplicacionais e definição de melhorias dos processos de trabalho, de acordo com as melhores 

práticas promovidas por organismos de standardização a nível internacional (e.g. IHE- Integrating the Healthcare 

Enterprise) 

Unidade 

Local de 

Saúde de 

Matosinhos 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de solução de auditoria em tempo real de 

mensagens trocadas entre sistemas, com produção de indicadores para dashboards; 

Implementação de sensores (smart sensors e sensing enterprise): Implementação de sistemas de gestão de 

Service Level Agreements (SLAs); Monitorização e alarmística de sistemas de informação em saúde; Implementação 

de solução de monitorização integrada baseada em Nagios/iCinga e Zabbix 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: Serviços de implementação da tecnologia de 

integração MirthConnect  

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança): Consultoria 

e serviços de auditoria na área de segurança de sistemas de informação em saúde 

Centro 

Hospitalar 

São João 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de solução de auditoria em tempo real de 

mensagens trocadas entre sistemas, com produção de indicadores para dashboards; 

Implementação de cibersegurança: Implementação de sistemas que permitem auditoria a logs de ativos de redes 

e sistemas; 
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Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: Serviços de implementação da tecnologia de 

integração MirthConnect  

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança): Consultoria 

e serviços de auditoria nas áreas de performance e segurança de sistemas de informação em saúde 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: estudos de diagnóstico da situação atual ao 

nível das integrações aplicacionais e definição de melhorias dos processos de trabalho, de acordo com as melhores 

práticas promovidas por organismos de standardização a nível internacional (e.g. IHE- Integrating the Healthcare 

Enterprise) 

iUZ 

Technologies, 

Lda 

Implementação de cibersegurança:  Implementação e otimização de mecanismos de autenticação de profissionais 

de saúde baseados em smartcards 

VirtualCare, 

Lda 

Implementação de sensores (smart sensors e sensing enterprise):  Implementação de serviços de tratamento 

automático de logs do VCIntegrator instalados em servidores de hospitais do SNS que suportam sistemas de 

informação em saúde, permitindo a criação de sensores que são ativados com base nestes logs  

Implementação de sensores (smart sensors e sensing enterprise): Implementação de sistemas de gestão de 

Service Level Agreements (SLAs); Monitorização e alarmística de sistemas de informação em saúde; Implementação 

de solução de monitorização integrada baseada em Nagios/iCinga e Zabbix 

Implementação de sistemas de interconexão: Implementação de solução de auditoria em tempo real de 

mensagens trocadas entre sistemas, com produção de indicadores para dashboards; 

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em áreas de conhecimento 

relacionadas e que ultrapassam a competência dos beneficiários: Serviços de implementação da tecnologia de 

integração MirthConnect em  9 hospitais  

Implementação de cibersegurança: implementação de soluções de optimização de sistemas de autenticação de 

profissionais de saúde baseados em smartcards 

Alert - Life 

Sciences 

Computing 

SA 

Implementação de cibersegurança: implementação de soluções de optimização de sistemas de autenticação de 

profissionais de saúde baseados em smartcards 

Hospital de 

Santa Maria - 

Porto  

Serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica, e consultoria em cibersegurança): Consultoria 

e serviços de auditoria nas áreas de performance e segurança de sistemas de informação em saúde 
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Serviços no âmbito do Vale Indústria 4.0 

  

 

 Implementação processos associados à Indústria 4.0 

Integrações   [IHE] [HL7] [GDPR] 

 Auditorias à comunicação HL7 e DICOM 

 Avaliação do cumprimento de perfis IHE 

 Levantamento de processos de trabalho e de fluxos de informação 

 Apoio à produção de especificações técnicas para contratação na componente de técnica de integrações 

 Apoio na criação de canais de integração em sistemas Mirth 

Monitorização de serviços   [GDPR] [ISO27001] 

 Criação de sensores específicos para soluções de monitorização para diferentes plataformas 

Criação de sensores de Indicadores chave de desempenho (KPI) para Acordos de Nível de Serviço (SLA) 

Segurança informática   [GDPR] [ISO27001] 

 Apoio à definição de políticas de segurança informática 

 Pen-testing aos sistemas de informação, infraestrutura de rede e servidores 

 Auditorias de performance de infraestrutura de rede 

 Apoio na implementação de infraestrutura de chaves publicas (PKI) 

Diagnóstico de mecanismos de autenticação em utilização 

Proteção de dados   [GDPR] [ISO27001] 

 Avaliação de cumprimento do Regulamento Europeu de Proteção de Dados (GDPR) 

 Avaliação de Impacto de Privacidade (PIA) 

Algoritmos de pseudo-anonimização 

 

 


