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 1 133 camas/ 43 berços 
 > 5 000 colaboradores  

 1 200 médicos 
 1 800 enfermeiros 

 33 especialidades médicas 
 >50 anos de registos clínicos (1959 – 

2013)  
 > 40.000 novos processos clínicos 

em papel por ano 
 > 15 000 ml de registos clínicos 

em papel 
 9 716 bobines de microfilme 16 

mm 
 > 50 aplicações informáticas 

 SONHO (1992) 
 SAM (2004) 
 ALERT ER (2008) 
 J.One 

 



Um dia no Centro Hospitalar São João 
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Fonte: CHSJ. Relatório & Contas 2011. 

8 Partos 

54 Intervenções de ambulatório 

116  Doentes com alta 

154  Intervenções cirúrgicas 

471  Sessões de Hospital de Dia 

850  Episódios de Urgência 

915  Doentes internados 

2.749  Episódios de Consulta Externa 

9.746 Seringas consumidas 

69.359 KWh de consumo elétrico 



Um dia no Serviço de Gestão da Informação 
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(Dados relativos ao ano 2012 e 1º semestre 2013) 

18 MCDTs recebidos do exterior 

22 Processos clínicos requisitados para consultas adicionais 

25 Processos de requisitados para investigação 

70  Pedidos para prestação de cuidados 

103 Pedidos de reprodução de registos clínicos 

236  Episódios de internamento e bloco integrados no AC 

354 Registos clínicos retrospetivos integrados no AC 

1280 Processos clínicos requisitados para consulta externa 

1871 Requisições eletrónicas Laboratório 

2659 Diários registados no SAM 

3577 Prescrição eletrónica (Medicamentos ao exterior) 

& … 



Centro Hospitalar São João 
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Questões que se colocam... 

 Infraestrutura tecnológica? 

 Circuitos de informação/ processos informacionais? 

 Aplicações informáticas usadas? 

 Volume de informação produzida? 

 Informação necessária à tomada de decisão no 
momento da prestação de cuidados? 

 Formatos da informação usada/ produzida?  

 Perfil dos profissionais que asseguram o apoio à 
gestão da informação clínica? 

 



Referenciar um doente no CHSJ 
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Nota: Exemplo fictício construído a partir de situação real 



Registos clínicos nado-digitais 
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A tradicional GI nas instituições de Saúde 
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 Ausência de uma estratégia 
de gestão de informação 
integrada; 

 Gradual falta de 
investimento na 
modernização dos arquivos 
clínicos;  

 Crescente adoção de novas 
tecnologias sem supervisão/ 
políticas/ estratégias  de 
gestão da informação. 

  

 

 Custódia externa de papel;  

 RH não qualificados;  

 Inexistência de políticas de 
avaliação com base no 
conteúdo do processo clínico; 

 Tempo de pessoal médico e de 
enfermagem alocado à 
produção e organização de 
registos clínicos;  

 Incapacidade de localizar 
atempadamente registos 
clínicos;  

 Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas internas isoladas. 

 

Perspetiva fragmentada da 
gestão da informação 
clínica  



Sabemos o que queremos  

 ACESSO:  maior eficácia; 
múltiplos acessos simultâneos; 
diminuição de tempos de 
resposta;  

 

 SEGURANÇA: controlo sobre 
circuitos; fiabilidade e 
integridade da informação; 
assinatura eletrónica e 
certificados digitais; 

 

 Informação  clínica 
acessível, estruturada, 
classificada e indexada. 

 

 Potencial de 
reutilização  e partilha 
da informação 

 

 

  

  

 

Construção do RSE 
(Registo de Saúde Eletrónico) 
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Fatores que têm contribuído para adiar 
uma decisão 

 Obrigação de preservar 
todos os registos clínicos 
retrospetivos; 

 

 Limitações funcionais de 
aplicações de Processo 
Clínico Eletrónico;  

 

 Incerteza do valor 
probatório e preservação 
de registos nado-digitais; 

 Crença de que o PCE por 
si só irá resultar na 
modernização dos 
serviços de GI;  

 A fraca interoperabilidade 
interna nos hospitais 
portugueses;  

 

 Falta de investimento em 
planos de preservação 
digital ou de “disaster 
recovery”. 
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Estratégia de Informação e evolução 
orgânico-funcional no CHSJ 
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• 1959: Serviço de Arquivo e Estatística 

(incluía Biblioteca) 
 

• 1977: iniciativa de criação do Registo 
Nacional de Cancro 
 

• 1986: SMIMAI 
 

• 1988: Departamento de Organização e 
Informática 
 

• 1989: Codificação em GDH 
 

• 2005: Serviço de Sistemas de informação 
 

• 2009: Unidade Integrada de Gestão de 
Processos Documentais e Serviço de 
Sistemas de Informação 
 

• 2012: Serviço de Gestão da Informação 



Contexto de criação do Serviço de 
Gestão da Informação no CHSJ 

OBJECTIVO:  

Contribuir para a 
definição de uma 
política de GI que 
resulte numa clara 
melhoria na 
qualidade da 
informação clínica e 
não clínica 
produzida/ 
armazenada pelo 
CHSJ 
independentemente 
do suporte. 
 

 No caminho até ao Processo Clínico Eletrónico 
(PCE) e Registo de Saúde Eletrónico (RSE): 

 Identificar e analisar fluxos de informação 
existentes; 

 Participar na definição de processos que 
promovam a desmaterialização dos fluxos 
informacionais tradicionalmente ocorridos 
em formato papel; 

 Assegurar a gestão dos registos clínicos cuja 
produção/ armazenamento em papel se 
mantenha; 

 Participar na construção do  PCE e RSE, 
assegurando o acesso à informação clínica 
atual e retrospetiva. 
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Algumas preocupações do SGI 
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 Gestão da Informação 
clínica em ambiente 
hospitalar 
 Coexistência de informação 

clínica em ambiente papel e 
digital; 

 Dispersão da informação 
clínica; 

 Aplicações informáticas 
departamentais; 

 Volume de informação 
clínica retrospetiva; 

 Notas ms. em registos nado-
digitais; 

 Questões de preservação 
sistemática da versão 
original do OD. 

 
Duplicação / deficits de 
informação clínica 



O que é o Processo Clínico Eletrónico? 
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 A ferramenta de trabalho 
de diferentes 
profissionais de saúde 

 

 O repositório de 
informação clínica 
resultante da prestação 
de cuidados 

 
Fonte da imagem: http://www.hipaacartoons.com/ 



Será a qualidade dos registos clínicos um problema 
tecnológico ou informacional? 
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Fonte das imagens: CHSJ. F. 

Lopes (2013). O indicador PNA 

(Presente Na Admissão) 

Enquadramento e 

Operacionalização. 



A política de acesso/ gestão da informação 
clínica depende do suporte? 
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Fonte das imagens: 

CHSJ. F. Lopes 

(2013). O indicador 

PNA (Presente Na 

Admissão) 

Enquadramento e 

Operacionalização. 



Qual o papel dos gestores de informação? 

 

 
 A adoção de tecnologia 

por si só não é 
solução… 

 

 Definir procedimentos 
relativamente à produção, 
armazenamento , preservação  
e acesso de registos clínicos, 
independentemente do seu 
suporte. 

 Assegurar que esses 
procedimentos sejam 
traduzidos em requisitos de  
funcionamento do PCE. 
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Fonte imagem: http://mmodal.com/articles/what-if-an-ehr-was-just-an-

ehr/ 
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Projetos a destacar 

 

 ePatientCentric, NORTE-07-
0927FEDER-000133, 2011; 

 

 (2011) A (re)utilização da 
informação clínica em contexto 
hospitalar/ universitário: o 
caso do HSJ;  

 

 Arquivo e Preservação Digital 
de Informação Clínica (MP_P-
125997, 2012, financiado pela 
Fundação Calouste 
Gulbenkian;  
 

 

 

 

 (2013) A metainformação na 
perspetiva do acesso e da 
preservação: análise da 
situação atual no CHSJ; 

 

 (2013) O potencial da descrição 
arquivística em contexto 
empresarial hospitalar: acesso e 
preservação da memória 
institucional no Centro 
Hospitalar de São João; 

 

 (2013/14) A certificação de 
Serviços de Informação em 
instituições hospitalares. 
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O desenvolvimento de qualquer aplicação informática para 

gestão de informação clínica deve ser orientado para apoio à 
decisão clínica, entendido como o ato de fornecer aos 

profissionais de saúde, pessoal, doentes e outros indivíduos o 
conhecimento e/ ou informação específica da pessoa, 
filtrado de forma inteligente ou apresentado em tempo 
adequado, para melhoria da prestação de cuidados 

de saúde.  
Kensaku Kawamoto e David F Lobach. Proposal for Fulfilling Strategic Objectives of the U.S. Roadmap for National Action on Decision Support 

through a Service-oriented Architecture Leveraging HL7 Services. Journal of the AmericanMedical Informatics Association, 14(2):146–155, 2007. 
http://jamia. bmj.com/content/14/2/146. 

 
Obrigada pela atenção. 

http://jamia/

