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Resumo 

O estudo dos processos de implementação de tecnologias nos serviços de saúde é essencial 

para que estas organizações beneficiem plenamente da sua adoção. Efetivamente, um 

projeto que vise a análise do processo de implementação de um software ou outra tecnologia 

inovadora permitirá melhorar as características deste, com o intuito maximizar os ganhos 

decorrentes de um pleno sucesso de adoção.  

Por essa razão, e no âmbito do projeto de dissertação do Mestrado Integrado em 

Bioengenharia, foi proposto pela Siemens Healthineers, em parceria com a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, o estudo do processo de implementação de um software 

inovador de gestão, armazenamento e partilha de informação clínica no departamento de 

Cardiologia. Com efeito, o foco desta dissertação passa pela análise do processo de 

implementação, através da segmentação e caracterização do seu ecossistema, bem como o 

levantamento de possíveis desalinhamentos entre a tecnologia e os seus adotantes. Este 

estudo tem, então, como principal objetivo ajudar a empresa a perceber como deve atuar 

durante a implementação da tecnologia e quais as características essenciais que esta deve 

ter, a fim de se adaptar às condições impostas pelo mercado e seus clientes.  

Neste trabalho são considerados dois estudos de caso - (i) instituição que contém a 

tecnologia com totais funcionalidades das suas ferramentas (Centro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia e Espinho - CHVNG/E) e (ii) instituição que recorre ao software apenas para 

visualização e arquivo de imagens cardíacas (Hospital de Santa Cruz em Lisboa) - que 

permitem obter informação relevante, através de entrevistas e de trabalho de campo, tais 

como visitas aos serviços de cardiologia. Adicionalmente, e com vista a uma comparação 

entre os serviços e tecnologias, considera-se uma outra instituição (Hospital Garcia da Orta – 

HGO – em Almada) que não adotou o software.  

Assim sendo, o trabalho desenvolvido possibilita a compreensão do contexto de 

implementação, isto é, o seu ecossistema. A correta identificação do serviço de Cardiologia 

como sendo o adotante, dos diversos utilizadores (técnicos e enfermeiros de cardiologia e os 

próprios cardiologistas), da tecnologia syngo Dynamics, dos fatores externos que influenciam 

a mesma e da empresa fornecedora é importante para a compreensão do processo. 
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Efetivamente, na implementação do software clínico, é essencial levantar as necessidades 

próprias de cada serviço e as interações com os outros departamentos hospitalares. Mais 

ainda, a compreensão do fluxo de trabalho e do paciente dentro do serviço permite a sua 

correta segmentação, bem como a perceção da inserção deste no contexto de 

implementação. Em particular, são identificadas, ao longo de todo o trabalho desenvolvido, a 

constante interoperabilidade entre este serviço e o departamento de Radiologia e a 

dependência que existe entre estes e os sistemas de informação hospitalares. 

Posteriormente, o processo de implementação é analisado, para cada um dos estudos de 

caso (EC) em particular, com a identificação das diferentes fases do processo, os 

intervenientes e os desajustes que foram existindo ao longo desse mesmo processo. 

Discrepâncias como a falha na comunicação entre a empresa fornecedora e o adotante, 

incompatibilidade de sistemas de tecnologias de informação (TI) ou interfaces pouco 

intuitivas, como o data-mining (ferramentas que permitem explorar e analisar diferentes 

conjuntos de dados), são alguns dos problemas identificados.  

Por fim, com a informação obtida ao longo do trabalho e com o levantamento dos 

desalinhamentos durante e/ou após a implementação, é possível propor linhas de orientação 

para implementações futuras, como a clarificação, aos representantes de vendas, dos fluxos 

de trabalho em Cardiologia e das competências técnicas do software ou a sugestão de um 

seguimento mais regular após conclusão do processo de implementação, uma vez que é nesta 

fase que emergem os principais desalinhamentos.  

Assim sendo, é, desde já, possível compreender a importância que um estudo como este 

poderá ter no dia-a-dia de uma empresa, podendo servir de base ao desenvolvimento de 

novos métodos de implementação, procedimentos e abordagens ao cliente, apoiando tanto o 

trabalho dos responsáveis de venda, como os consultores e gestores de aplicação.  
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Abstract 

The study of technology implementation processes in healthcare services is essential for 

these organizations to fully benefit from their adoption. In fact, projects that aim at 

analyzing the implementation of a software or other innovative technology will contribute to 

improve the characteristics of the software, in order to maximize the gains resulting from a 

successful adoption.  

With this motivation, and in the scope of the Integrated Master in Bioengineering’s thesis 

project, Siemens Healthineers, in partnership with the Faculty of Engineering of University 

of Porto, proposed the study of the implementation process of an innovative software for 

management, storage and communication of clinical information in Cardiology departments. 

The focus of this thesis is the analysis that implementation process, through the 

segmentation and characterization of the implementation ecosystem, as well as the 

outcomes of possible misalignments between the technology and its adopters. As a result, 

the main goal of this thesis is to help the company understand how it should act during 

technology implementations and what it should be their characteristics, in order to better 

adapt to the healthcare market and to its customers.  

In this work, two case studies are considered - (i) institution that is using the technology 

with the full functionality of its tools (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho - 

CHVNG/E) and (ii) institution that uses the software only for visualization and archiving of 

cardiac images (Santa Cruz Hospital in Lisbon) – which were the source of relevant 

information, through interviews and fieldwork (visits to the cardiology service). In addition, 

another institution (Hospital Garcia da Orta - HGO), which did not adopt the software, is 

considered in order to obtain more data, allowing the comparison between services and 

technologies. 

These work led to the understand the implementation context, i.e., its ecosystem. In 

fact, the correct identification of the Cardiology service as the adopter, the various users 

(cardiology technicians, nurses and the cardiologists themselves), the syngo Dynamics 

technology, the external factors that influence it, and the supplier company, is important 

for understanding the process. Actually, in the implementation of a clinical software, it is 
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essential to elicit the needs of each clinical service and the interactions with other hospital 

departments. Moreover, understanding the workflows of patients and data, within the 

service, allows its correct segmentation as well as the perception of this service’s insertion 

in the implementation context. In particular, throughout the work, the constant 

interoperability between this service and the Radiology department, and the dependence 

between these and the hospital’s clinical information systems, are identified. 

Later, the implementation process was analyzed, for each case study in particular, and 

the different phases of the process, the participants and the misalignments that occurred 

throughout the process are identified. Discrepancies such as communication failures between 

the supplier and the adopter, the incompatibility of IT systems, or unintuitive interfaces, 

such as the data-mining tool (that allows the exploration and analysis of diverse data), are 

some of the problems identified. 

Finally, with the information obtained from this work and with the study of 

misalignments during and after the implementation, it is possible to propose guidelines for 

future implementations, such as the clarification, to sales representatives, of the workflows 

in Cardiology and the technical specifications of the software, or the suggestion of a more 

regular follow-up after the conclusion of the implementation process, since it is at this stage 

that the main misalignments arise. 

Thus, it is clear the importance that a study like this can have in a company's daily life, 

serving as a basis for the development of new methods of implementation, procedures and 

approaches to the costumer, supporting the work of sales managers, consultant and 

application managers.  
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Capítulo 1  

Introdução 

Para a correta compreensão da dissertação é essencial enquadrar o trabalho realizado. 

Assim, neste capítulo são apresentados os motivos que levaram à sua realização, o 

enquadramento científico do mesmo, os seus principais objetivos, bem como o seu contexto, 

métodos e estrutura seguidos durante a realização da dissertação. 

1.1- Enquadramento e motivação 

De modo a responder às exigências do mercado, uma empresa deve manter-se em 

constante evolução e mudança, acompanhando os requisitos e necessidades dos seus clientes. 

Com a constante evolução na área das Tecnologias da Informação (TI) na saúde e o constante 

dinamismo e evolução na área dos sistemas de informação na saúde, em particular, é 

importante implementar diferentes metodologias e criar novos softwares que correspondam 

cada vez melhor às necessidades dos clientes. Por outro lado, fortes tendências, tais como a 

crescente pressão para a redução de custos, a falta de pessoal, o aumento da quantidade de 

dados mais complexos ou os ambientes de trabalho descentralizados têm vindo a forçar a 

transformação no setor da saúde e suas plataformas de TI.  

Desta forma, soluções como os softwares de gestão de dados clínicos procuram colmatar as 

carências existentes nesta área tecnológica, da mesma forma que, se adaptam aos diferentes 

requisitos impostos pelos vários intervenientes. Assim, a gestão de dados clínicos torna-se 

mais fácil, permitindo otimizar o fluxo de dados e centralizar as interfaces, com a 

escalabilidade e a fácil integração a garantirem uma rentabilidade a longo prazo.  

1.2- Objetivos 

A dissertação teve como foco a implementação de uma tecnologia, um software para gerir 

a informação clínica num serviço hospitalar, nomeadamente os dados dinâmicos gerados em 
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cardiologia. O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação teve por base três grandes 

objetivos:  

1. Segmentação e caracterização dos diferentes contextos de implementação de 

tecnologias nos sistemas de informação de saúde. Para tal, foram considerados 

dois estudos de caso para compreender como se processa a implementação deste 

tipo de tecnologias. Desta forma, foi feita uma análise qualitativa do seu 

ecossistema, dos possíveis desafios que existiram e/ou existem no serviço durante 

a implementação deste tipo de softwares. 

2. Estudo do processo de implementação per si e, nomeadamente, no levantamento 

de possíveis desalinhamentos existentes nos seus contextos. Durante este 

processo, os dados obtidos nos estudos de caso foram utilizados para melhorar a 

compreensão das razões, consequências, e gestão das sequências de alinhamento 

identificadas que visaram ultrapassar os desalinhamentos encontrados entre a 

tecnologia e as organizações que a adotaram.  

3. Formulação de linhas de orientação para futuras implementações do software 

através da informação obtida durante a realização da dissertação e os estudos 

referidos nos dois pontos anteriores.  

Esta dissertação apresenta contributos na área da gestão da tecnologia e informação 

clínica, contribuindo para um melhor entendimento dos processos de implementação nesta 

área específica, e propõe também algumas recomendações práticas para os gestores de 

implementações nesta área.  

1.3- Contexto de realização da dissertação 

Este estudo foi conduzido na Siemens Healthineers, e focado na solução de gestão de 

informação clínica em Cardiologia, o syngo Dynamics.  

A Siemens A.G. é uma empresa alemã que iniciou a sua atividade em 1847, sendo hoje 

uma das maiores empresas do mundo. A Siemens trabalha em diversas áreas desde a 

automação, energia, mobilidade até à área da saúde. Recentemente, em 2016, houve uma 

reestruturação e a secção respetiva à área da saúde passou a ser uma organização mais 

independente, chamada Siemens Healthineers. Esta é uma organização que está dividida 

mundialmente por seis regiões e trabalha em cinco diferentes áreas: Point of Care, 

Diagnóstico Laboratorial, Imagiologia, Ecografia e Terapias Avançadas tendo, depois, a área 

de Serviços, transversal a todas as outras. 

Assim, a Siemens Healthineers apoia os profissionais de cuidados de saúde de todo o 

mundo na resposta aos desafios atuais da saúde, para que se destaquem nas áreas em que 

operam. Como uma empresa líder em tecnologia médica, está continuamente a desenvolver o 

seu portfólio de produtos e serviços, com especial enfoque nas suas áreas centrais e a apostar 

no desenvolvimento ativo de serviços digitais e empresariais.  
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Em Portugal, a Siemens Healthineers tem dois escritórios – Lisboa (figura 1.1) e Porto – e 

tem uma cobertura por todo o país.  

A Siemens Healthineers foi construída sobre 120 anos de dedicação e inovação e defende e 

promove novos modelos de negócio, que maximizem oportunidades e minimizem o risco para 

os prestadores de saúde, contribuindo para o sucesso dos seus clientes no dinâmico mercado 

da saúde de hoje em dia e para uma qualidade crescente na prestação de cuidados de saúde.  

 

 

Figura 1.1 – Fachada da sede da Siemens A.G, em Lisboa. 

Relativamente ao syngo Dynamics, este é um software de gestão e partilha da informação 

clínica no serviço de Cardiologia. Através das suas diversas funcionalidades, o especialista de 

saúde pode visualizar, arquivar, partilhar, alterar e relatar um exame clínico. Mais ainda, 

permite que toda a informação do paciente, quer clínica quer demográfica, seja atualizada 

nos diversos sistemas de informação da instituição de saúde, evitando erros ou perdas de 

tempo na procura da informação relevante para cada caso clínico.  

Desta forma, a visão inovadora da Siemens e a sua capacidade de disponibilizar 

tecnologias, como o syngo Dynamics, permitem responder às necessidades e expectativas 

existentes no mercado da saúde.   

1.4- Dados e métodos  

O trabalho desenvolvido teve por base dois estudos de caso (EC), duas instituições que 

utilizam o software syngo Dynamics e uma outra instituição (amostra controlo), que não o 

adquiriu, constituindo a principal fonte de informação da presente dissertação. 

Assim, no trabalho desenvolvido é feita, primeiramente, uma pequena introdução de 

alguns conceitos relevantes que vão sendo abordados. Para tal, procedeu-se a uma revisão da 

literatura acerca da implementação de tecnologias (tanto a nível geral, como a nível da 

saúde, para estabelecer a base de conhecimento disponível sobre o tema). Nesta etapa 

procurou-se expor os diferentes tipos de contextos existentes num processo de 

implementação de uma tecnologia, ou seja, a sua segmentação e caracterização. Abordaram-
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se os lados dos fornecedores, adotantes, utilizadores assim como os contextos externos que 

influenciam o processo. São, também, apresentadas sequências de alinhamento de 

implementações de tecnologias, expondo-se exemplos e respetivas soluções que podem 

colmatar esses desalinhamentos.  

As entrevistas e trabalhos de campo realizadas nas instituições consideradas permitiram 

recolher informação para caracterizar o serviço de cardiologia no seu todo (tipos sistemas de 

que necessitam, exames realizados, fluxos de trabalho, entre outros aspetos) e perceber 

como se integram e interagem todos estes fatores. Estas foram executadas com 

consentimento por parte dos entrevistados para garantir a privacidade da informação e dos 

dados obtidos tanto dos entrevistados, como dos entrevistadores (anexo A) e tendo por base 

guiões previamente preparados e adaptados a cada EC (anexo B). Com efeito, os estudos de 

caso permitiram recolher, não só informação específica de cada um, como também 

informação transversal a todos, pelo que foi possível proceder à caracterização do serviço de 

cardiologia e radiologia (serviços onde o software se insere) de forma global. Mais ainda, com 

o trabalho desenvolvido na empresa foi possível descrever detalhadamente a tecnologia e as 

suas funcionalidades para a compreensão dos desalinhamentos levantados entre a tecnologia 

e os adotantes nos diferentes EC. Através destes conseguiu-se inferir, especificamente para 

cada caso, quais os problemas que surgiram durante o processo e como a empresa 

fornecedora e o adotante atuaram por forma a adaptar a tecnologia à realidade hospitalar, 

fazendo referência, nomeadamente, os esforços que foram feitos neste sentido. 

1.5- Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está organizada em 5 capítulos, cada um deles referente às 

diferentes partes do trabalho realizado. 

No primeiro capítulo, são apresentados os principais objetivos deste trabalho, bem como a 

disposição dos capítulos seguintes da dissertação.  

Seguidamente, no capítulo 2, é apresentada uma pequena introdução de alguns conceitos 

relevantes e que serão abordados ao longo dos capítulos subsequentes, bem como a revisão 

da literatura acerca da implementação de tecnologias. 

No terceiro capítulo é feita a caracterização do ecossistema de implementação do 

software, nomeadamente dos utilizadores/adotantes da tecnologia, fornecedor, contexto 

externo e tecnologia, tendo, sempre, por base os estudos de caso referidos.  

No quarto capítulo é explicado todo o processo de implementação, nomeadamente as suas 

principais etapas e os levantamentos dos desalinhamentos que ocorreram durante este 

processo.  

Por fim, no último capítulo resume-se o trabalho desenvolvido, retirando-se as conclusões 

do mesmo e, são, também, dadas orientações para futuras implementações, para melhorias e 

novos trabalhos a desenvolver nesta área de investigação e análise.   



      

 

 

 

Capítulo 2  

Estado da Arte 

Para estudar a implementação de uma tecnologia num serviço hospitalar, é necessário, 

primeiro, contextualizar teoricamente o problema. Essa contextualização, apresentada no 

presente capítulo, foi realizada através de uma revisão da literatura, com vista a introduzir e 

a clarificar resumidamente os principais temas que serão abordados ao longo dos capítulos 

subsequentes. Não obstante, é importante referir que a extensão deste capítulo se deve à 

importância da caracterização e segmentação do serviço e da tecnologia analisados neste 

estudo. A informação detalhada obtida pelos estudos de caso considerados foi, também, 

indispensável para este fim.  

Por conseguinte, primeiramente são apresentados os conceitos teóricos das tecnologias de 

informação de saúde, os principais sistemas existentes e como se pode partilhar a informação 

clínica dentro e fora de uma instituição. De seguida, classifica-se os diferentes tipos de 

instituições de saúde, bem como se contextualiza os serviços clínicos que são alvo de estudo 

nesta dissertação (fazendo referência aos fluxos de trabalho, tipos de exames clínicos 

requisitados em cada as necessidades clínicas existentes. Por fim, esclarece como se 

processam as implementações de tecnologias na saúde, com destaque para a caracterização 

do ecossistema de implementação e a identificação dos diversos desalinhamentos que 

poderão surgir ao longo de um processo como este. 

2.1- Tecnologias da Informação na Saúde 

As Tecnologias da Informação para a Saúde (do inglês Health Information Technology - 

Health IT) pertencem à área das Tecnologias de Informação (TI) que envolvem o design, 

desenvolvimento, criação, utilização e manutenção dos sistemas de informação na indústria 

médica [4]. A introdução de sistemas de informação automáticos e interoperáveis nos 

cuidados de saúde leva, por um lado, a uma melhoria na prestação de serviços médicos, 
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diminuição dos custos e da margem de erro, aumento da eficiência e satisfação do paciente 

e, por outro lado, a uma otimização do reembolso dos fornecedores de cuidados ambulatórios 

[5]. Este tipo de Tis inclui diversas categorias desde o Sistema de Informação Hospitalar (do 

inglês – HIS ou também chamado de Registo Eletrónico de Saúde - Eletronic Health Record, 

EHR), que engloba os Registos Eletrónicos do Paciente (Eletronic Patient Record, EPR) e os 

Registos Eletrónicos Médicos (Eletronic Medical Record, EMR), até ao Radiology Information 

System (RIS) ou Picture Archiving and Communication System (PACS), que é um sistema de 

informação clínica específica para radiologia (figura 2.1). Todos eles são sistemas complexos 

e de grande dimensão, com heterogeneidade nos requisitos e com utilizadores de diferentes 

perfis [59]. Com efeito, os processos clínicos são um bom exemplo de um sistema de TI na 

saúde pois integram toda a informação médica (figura 2.2).   

 

Figura 2.1 - Hierarquia dos sistemas Health IT (adaptado de [4]). 

 

Figura 2.2 - Visão geral de um Processo Clínico Eletrónico e suas interligações (adaptado de [37, 44]). 

Os sistemas de arquivo e comunicação de imagens (PACS), os sistemas usados em 

cardiologia (CVIS) e os Vendor Neutral Archives (VNA) são outros exemplos de sistemas 

amplamente usados em TI para ajudar os profissionais de saúde a guardar e manipular 

informação médica relevante [47, 58].  

Na verdade, os sistemas de tecnologias de informação na saúde suportam a gestão de 

informação em sistemas informatizados e a troca segura de informações clínicas entre 

consumidores, fornecedores, compradores e controladores de qualidade [5, 47]. Com efeito, 

é possível distinguir o papel de cada sistema consoante o tipo de informação que se quer 

tratar [21]. Cada um deles tem especificações diferentes por forma a corresponder às 

necessidades impostas na transmissão, troca e armazenamento de dados clínicos, tal como 

exemplificado na tabela 2.1 para o HIS e RIS (dois dos sistemas de informação mais 

importantes na saúde). 
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Tabela 2.1 - Diferenciação das tarefas em cada sistema de TI [16, 58]. 

HIS RIS 

 Apoio das atividades clínicas e de assistência 

médica ao paciente no hospital. 

 Administração das transações comerciais 

diárias do hospital. 

 Avaliação dos desempenhos hospitalares, dos 

custos e projeção da previsão a longo prazo. 

 

 

 Processamento dos registos do paciente. 

 Monitorização do estado dos pacientes, exames e 

recursos utilizados no exame radiológico. 

 Programação de exames. 

 Criação, formatação e armazenamento de 

relatórios de diagnóstico. 

 Acompanhamento dos exames. 

 Manutenção das informações de faturação. 

 Realização da análise de perfil e estatística. 

Deste modo, cada departamento ou serviço, dentro de uma organização de saúde, 

necessita de acesso apenas aos sistemas que correspondam às suas necessidades (figura 2.3). 

Por exemplo, o departamento de Radiologia necessita de aceder a quase todo o tipo de 

sistemas, pois tarefas como o agendamento, gestão do serviço, arquivo de dados, entre outras 

só são conseguidas com uma interoperação entre HIS   RIS   PACS1. Contrariamente, em 

dermatologia, por exemplo, como não se utilizam imagens médicas (poderão aparecer apenas 

imagens num formato comum, que são aceites por um sistema de arquivo de dados não-

DICOM), não é necessário aceder ao PACS ou ao RIS [16].  

 

Figura 2.3 - Sistemas utilizados em cada serviço ou especialidade (adaptado de [46]). 

Todavia, as constantes ameaças de falhas ou violações na informação do paciente, o uso 

generalizado de dispositivos móveis na saúde e de tecnologias de telemedicina, as 

                                                 
1 Neste caso, a integração do PACS com o HIS é feita através do RIS.  
2 Caso a instituição não tenha um CVIS, são concebidos acessos ao RIS ao PACS da radiologia.  
3 Apenas as especialidades que necessitam de aceder a imagens médicas recorrem a estes sistemas. 
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atualizações de programas e os incentivos regulamentares na Saúde levam a que os adotantes 

de sistemas de TI tenham que substituir ou atualizar os mesmos, periodicamente.   

2.1-1. PACS: Sistema de comunicação e armazenamento de imagem  

A aplicação de sistemas de informação para gestão de imagens e informações clínicas 

começou a ser estudada de forma mais significativa no final da década de 1980, quando os 

processos de aquisição digital começaram a ser utilizados em maior escala nos hospitais [3]. 

Tradicionalmente, eram utilizadas películas de imagens para o diagnóstico do paciente e os 

departamentos que, originalmente, produziam essas películas eram, quase sempre, incapazes 

de criar cópias. Por outro lado, os sistemas existiam de forma isolada, incapacitando a 

transferência de dados entre equipamentos [34]. Desta forma, os pacientes ficavam 

responsáveis pelo transporte do único exame, para subsequente avaliação. Porém, o 

desenvolvimento da utilização da informação em formato digital criou a possibilidade de se 

estabelecer uma estrutura computacional que permitisse a troca de dados de imagens de 

forma consistente e automática dentro do ambiente hospitalar. Em resposta a essa 

necessidade, surgiu o conceito de PACS (do inglês, Picture Archiving and Communication 

System) que, não só apresenta uma vantagem significativa em relação às películas, como, 

também, permite um melhor e mais rápido acesso às imagens sem perda do exame [26]. O 

PACS é um sistema de arquivo e comunicação vocacionado para o diagnóstico através de 

imagens que permite um acesso direto às mesmas em formato digital [26]. Inicialmente, o 

conceito de PACS partiu da necessidade dos radiologistas poderem aceder às imagens 

remotamente, formando uma base de dados para um serviço de radiologia sem películas. No 

entanto, a implementação efetiva do PACS em Radiologia impulsionou a capacidade de 

distribuição de imagem, para permitir o acesso aos resultados a partir de qualquer porta de 

rede da instituição [39].  

O PACS é, então, um sistema que proporciona o armazenamento e comunicação de 

imagens geradas por equipamentos médicos (TC, RNM, US, RX, MN, PET, entre outros), de 

uma forma normalizada, possibilitando que as informações dos pacientes e suas respetivas 

imagens armazenadas e digitalizadas sejam compartilhadas e visualizadas em monitores de 

alta resolução, distribuídos por locais fisicamente distintos (figura 2.4). 

Os principais elementos a serem observados na estrutura do PACS são: 

 Dispositivos de entrada (RX, RM, TC, US, MN, PET, etc.); 

 Rede de computadores; 

 Servidor de DICOM; 

 Integração com o RIS e HIS; 

 Dispositivos de saída (monitores, impressoras). 
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Figura 2.4 – Funcionamento do sistema de comunicação e armazenamento de imagens dentro de um 
centro clínico (baseado em [13, 34, 39, 40]).  

2.1-2. Interoperabilidade através de um Vendor Neutral Archive (VNA) 

Como já foi referido, a adoção de normas de interoperabilidade no setor da saúde torna-se 

cada vez mais indispensável devido à existência de uma grande diversidade conceptual, 

plataformas de hardware e software distintas, necessidade e urgência na procura e 

comunicação de informações clínicas e administrativas em tempo real e viabilização do uso 

de sistemas de apoio à decisão cada vez mais sofisticados [10]. De facto, a grande variedade 

de dados existentes numa instituição de saúde, tais como dados DICOM (tipo de formato 

específico para imagens médicas – explicado em maior detalhe na secção seguinte), 

documentos de texto, imagens e vídeos, entre outros, obriga à partilha, entre sistemas, de 

todo o tipo de informação. Portanto, é importante garantir uma fluidez de processos, de 

acordo com as normas impostas e sob boas práticas de interoperabilidade, quer a nível 

funcional, quer a nível de integração, entre dois ou mais sistemas (equipamentos, sistemas de 

informação ou bases de dados). Esta troca de informações rege-se segundo um conjunto de 

normas bem definidas a nível semântico, traduzindo-se na capacidade dos diversos sistemas 

compartilharem informações conceptualmente compatíveis entre si [58].  

Por esta razão, o Vendor Neutral Archive (VNA) é uma solução que tem vindo a ser 

explorada, pois permite consolidar a informação contida em imagens médicas do paciente 

com outras informações clínicas relacionadas, num arquivo final (figura 2.5). Este comunica 

com várias fontes de informação médica, obtidas através do acesso aos diversos sistemas (RIS, 

PACS, CVIS, entre outros) dos diferentes setores clínicos [26], tornando-se a base central de 

toda a informação dentro e fora do hospital.  
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Figura 2.5 – Modelo de um VNA e tipos de informação que este aceita (adaptado de [26, 50]). 

A aplicação, nos sistemas de saúde, de métodos baseados em VNA introduz, desta forma, a 

interoperabilidade requerida, tendo vários benefícios para o sistema hospitalar:  

 Permite arquivar os dados de qualquer departamento clínico num único repositório 

– sistema centrado no paciente (figura 2.6).  

 Potencia a consolidação clínica através da conexão entre os diversos sistemas 

hospitalares.  

 Permite fácil e rápido acesso e visualização da informação em qualquer lugar.  

 Aumenta a eficiência, ganhando-se tempo de trabalho.  
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Figura 2.6 - Repositório único da informação departamental centrada no paciente (adaptado de [26, 
50]). 

2.1-3. Padronização das Imagens Médicas 

A troca e distribuição de informação do paciente entre o PACS de diferentes 

departamentos é um aspeto crítico na conceção dos sistemas de armazenamento. Para tal, é 

necessário haver consistência na informação transmitida, componente a componente, dentro 

da cadeia de eventos presente na dinâmica dos processos. Logo, é necessário que haja 

interoperabilidade entre sistemas e uma normalização no tipo de ficheiros inseridos na base 

de dados. Assim, as imagens seguem uma padronização do tipo DICOM [21]. Este é um 

conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação, num 

formato eletrónico e estruturado por um protocolo. O DICOM segue uma série de normas que 

permitem que imagens médicas e informações associadas sejam trocadas entre equipamentos 

de diagnóstico geradores de imagens, computadores e hospitais de forma uniformizada [47].  

Além do padrão DICOM, existem ainda outros que garantem a consistência de dados e o 

fluxo de informação no ambiente hospitalar, sendo importante referir o padrão HL7 (Health 

Level 7) e a organização IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). O HL7 é um standard do 

Instituto de Standards Americano (ANSI) que atua na área da saúde, que estabelece uma rede 

para troca, integração, partilha e recuperação de informação médica em formato eletrónico. 

O IHE é uma organização que atua na partilha de informação entre os sistemas de saúde e 

promove a utilização coordenada dos padrões DICOM e HL7. A utilização destes padrões 

garante a interoperabilidade entre os sistemas de informação da saúde [5, 30, 42]. 

 

2.1-4. Telemedicina e Tele-cuidado 

As tecnologias de comunicação têm vindo a ser introduzidas na medicina desde há vários 

anos. Uma das primeiras referências à telemedicina na literatura médica foi feita por [12], 
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que descreveu a transmissão de imagens de radiografia por telefone. Contudo, o crescimento 

da utilização da telemedicina, motivado, principalmente, pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias de comunicação e pela diminuição do custo dos equipamentos utilizados deu-se, 

essencialmente, a partir da década de 1990 [35].  

A Telemedicina pode ser definida como o recurso à informação médica através da 

comunicação dos processos clínicos eletrónicos [54]. Esta área é caracterizada pela utilização 

de sinais eletrónicos para transferir informações médicas (fotografias, imagens de radiologia, 

áudio, dados de pacientes, videoconferências, entre outras informações) de um local para 

outro através da Internet, de computadores, de satélites ou de equipamentos de 

videoconferência, com a finalidade de melhorar o acesso à saúde [41]. Já segundo o descrito 

em [11], Telemedicina é a prestação de cuidados de saúde e a comunicação de informações 

clínicas à distância, não sendo considerada uma tecnologia ou uma novo produto médico. Esta 

engloba toda a gama de atividades médicas incluindo o diagnóstico, o tratamento e a 

prevenção da doença, educação contínua dos fornecedores e consumidores na saúde, bem 

como investigação e avaliação.  

No que concerne ao tele-cuidado, este é um termo relacionado com a telemedicina e, 

refere-se à prestação, à distância, de suporte comunitário e de enfermagem ao paciente. No 

entanto, apesar de haver algum conflito na literatura quanto àquilo que constitui a 

telemedicina, tele-cuidado e até mesmo tele-saúde, e, tendo em conta as suas ligeiras 

diferenças, todas estas envolvem a transmissão de informação clínica entre dois ou mais 

locais [11] pelo que, daqui em diante, a referência à telemedicina engloba estas três áreas de 

interesse.  

Sendo assim, a telemedicina pode, então, assumir diferentes tipos (tabela 2.2). Esta foi 

classificada por [11] com base: (i) na interação entre o paciente e o médico especialista (em 

tempo real ou pré-gravado) e (ii) no tipo de informação que é transmitida (áudio, texto ou 

vídeo).  

Hoje em dia, grande parte da telemedicina praticada é realizada em países 

industrializados, como os EUA, mas existe um interesse crescente na utilização da 

telemedicina nos países em desenvolvimento. Existem, basicamente, dois contextos em que a 

telemedicina deva ser considerada: (i) quando não há alternativa (por exemplo, emergências 

em ambientes de difícil acesso) e (ii) quando o recurso a esta melhora a prestação dos 

cuidados de saúde relativamente aos serviços convencionais existentes na zona (por exemplo, 

tele-radiologia nos hospitais rurais).  

A investigação em telemedicina aumentou de forma constante no final dos anos 90, 

embora, em 2005 tenha sido reportado, por [11], que a qualidade da investigação devesse ser 

melhorada (poucos ensaios controlados e aleatórios foram realizados até essa data). 
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Tabela 2.2 – Tipos de Telemedicina (adaptado de [11]). 

 Informação Transmitida 

Interação 

 Imagens estáticas Imagens dinâmicas (vídeo) 

Tempo Real Exº: Tele-radiologia 
Exº: Telepsiquiatria, 

Telecirurgia 

Pré-gravado Exº: Tele-radiologia Exº: Telecardiologia 

No entanto, as aplicações da telemedicina são amplas, abrangendo desde a primeira 

consulta entre o paciente e o médico, até ao diagnóstico e tratamento. Existe a possibilidade, 

inclusive, de se proceder a intervenções clínicas, permitindo ao médico responsável pela 

mesma não estar presente na cirurgia, ou seja, há a comunicação entre ambas as partes sem 

haver necessidade de estarem todos os intervenientes no mesmo espaço físico [29]. Assim, o 

recurso à telemedicina permitirá a descentralização, isto é, permitirá que um tratamento, 

por exemplo, possa ser concretizado nos cuidados primários, após um diagnóstico 

previamente realizado num setor secundário de saúde (caso dos hospitais centrais, por 

exemplo) e vice-versa (figura 2.7). Mais, estas mudanças, quando implementadas nos países 

em desenvolvimento, podem potenciar este efeito, pois permitirão que as pessoas que 

necessitem de cuidados de saúde beneficiem de um padrão melhorado dos mesmos.  

 

Figura 2.7 – Pirâmide representativa dos cuidados de Saúde; a telemedicina é um meio de comunicação 
entre o topo e a base da pirâmide (adaptado de [11]).   

Atualmente, a telemedicina é utilizada em todo o mundo, sendo um recurso importante 

para todos os serviços prestadores de cuidados de saúde. Este meio melhora a equidade do 

acesso aos cuidados de saúde, a qualidade desses cuidados e a eficiência com que é entregue.  
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2.2- O Hospital como um serviço prestador de cuidados de 

saúde 

2.2-1. Organizações de Saúde 

O mercado da saúde é bastante diversificado. Neste, os principais stakeholders são as 

organizações prestadores de cuidados de saúde que se subdividem em diferentes frentes de 

apoio (figura 2.7). Desta forma, podem-se classificar em três tipos as organizações 

prestadoras de cuidados de saúde de acordo com o tipo de tecnologia que adotam ou 

procuram adotar, tal como representado na tabela 2.3. 

Para além destes segmentos de mercado, as organizações prestadoras de cuidados de 

saúde diferem em muitos aspetos. Para melhor identificar os desafios e necessidades 

individuais de cada um, pode-se representar um hospital como um prestador de cuidados 

usando quatro perspetivas diferentes: (i) estrutura organizacional - especialidades clínicas e 

unidades, (ii) visão clínica - principais campos clínicos, (iii) desafios no fluxo de trabalho e 

(iv) visão de mercado.  

Tabela 2.3 - Classificação dos Hospitais (adaptado de [15, 50]). 

Hospitais de Alto-porte Hospitais de Médio-porte Hospitais de Baixo-porte 

Têm por base um vasto estado 

da arte em tecnologia médica, 

por forma a oferecer cuidados 

especializados do paciente. 

Estes estão frequentemente 

localizados nas cidades maiores. 

Os hospitais centrais são os 

principais constituintes deste 

grupo. 

Procuram tecnologias cost-

effective, isto é, procuram um 

alto padrão tecnológico com 

custos os mais reduzidos 

possíveis. Os casos dos hospitais 

gerais distritais, bem como, 

alguns hospitais e clínicas 

privadas incluem-se neste grupo 

(figura 2.8a). 

Necessitam, principalmente, de 

dispositivos acessíveis 

economicamente com alta 

durabilidade e de fácil contacto 

(user-friendly). Hospitais como 

estes estão, muitas vezes, 

localizados em áreas rurais, 

como é o caso dos cuidados 

primários. Algumas clínicas 

privadas também se incluem 

nesta secção de mercado. 

De facto, os hospitais fornecem serviços extensivos de cuidados com uma grande variedade 

de pacientes com diferentes patologias (agudas ou crónicas, entre outras) ou, apenas, 

ferimentos. Mais ainda, dependendo do tamanho da organização, os serviços de tratamento 

presentes nesta podem variar desde um nível clínico básico até a cuidados especializados com 

base em estados da arte intensivos. No entanto, é importante perceber que, por exemplo, 

enquanto a medicina interna, cirurgia e ginecologia e obstetrícia (OB/GIN) têm, geralmente, 

as suas áreas de ala às quais os pacientes podem ser dirigidos, a radiologia e o laboratório 

simplesmente atuam como fornecedores de serviços para os departamentos internos e, por 

vezes, para os prestadores de cuidados externos. 
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Por exemplo, os hospitais de alto-porte, que são hospitais de referência para os restantes, 

proporcionam aos pacientes o acesso a especialistas altamente qualificados, estudos clínicos 

e tecnologias de diagnóstico e terapêutica atualizadas e inovadoras. Estas organizações estão, 

frequentemente, afiliadas a instituições de ensino e investigação na área médica.  

Mais ainda, quanto maior o hospital, mais especializados são os serviços médicos 

prestados. Com efeito, um complexo hospitalar tem dezenas de especialidades ou 

modalidades clínicas, isto é, existem vários departamentos, cada um deles especializado 

numa área clínica. Por exemplo, o departamento de cirurgia pode consistir em unidades 

especializadas para cirurgia torácica, cardíaca, visceral, traumática ou neurocirurgia (figura 

2.8b).   

  

Figura 2.8 – a) Esquema representativo dos diferentes departamentos de um hospital de médio-porte; 
b) Esquema representativo dos diferentes departamentos de um hospital alto-porte (adaptado [50]). 

Por fim, existem, ainda, os centros prestadores de cuidados de saúde privados que 

complementam a oferta pública. Estas instituições oferecem, muitas das vezes, serviços que 

os hospitais de médio ou pequeno porte não contém. Assim, o paciente não necessita de se 

deslocar aos hospitais centrais para ter acesso a um determinado exame ou consulta, que 

pode não estar disponível nos serviços nos centros mais rurais, por exemplo. estes centros 

podem, também, ser classificados como centros de alto, médio ou pequeno porte (tabela 2.3).   

 

2.2-2. A especialidade de Radiologia 

A Radiologia é uma especialidade médica distinta, com desafios técnicos específicos desde 

a sua criação [18]. Esta especialidade surgiu com a técnica de captura de imagens de RX. 

Apesar da pressão, no início de 1900, de definir a radiologia como um serviço técnico, a 

interpretação de imagens radiográficas e dos relatórios exigiram especialistas com preparação 

médica. De facto, os radiologistas têm sido especialistas clínicos, que são forçados a se 

tornarem, também, especialistas em tecnologias de captura de imagem [18]. Os amplos 

avanços em engenharia e, mais recentemente, as aplicações das TI’s para os cuidados de 

saúde, continuam a conduzir e a serem impulsionadores desta especialidade. A Radiologia é, 

atualmente, a principal ferramenta de diagnóstico para muitas patologias e tem um papel 
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importante na monitorização do tratamento e na previsão dos resultados. Além disso, são 

várias as modalidades usadas em Radiologia, com princípios físicos e complexidades 

diferentes por forma a corresponder às necessidades de diagnóstico médico.  

A especialidade de Radiologia recorre a várias tecnologias de aquisição e análise de 

imagem para diagnóstico médico. As técnicas utilizadas têm por base fundamentos físicos e 

biológicos que vão desde a radiação eletromagnética (usada em RX e TC, por exemplo) às 

ondas de ultrassom [18]. O serviço de radiologia é dos poucos departamentos hospitalares sem 

camas para os seus pacientes. Estes são, geralmente, encaminhados para um exame via 

outros departamentos do hospital, ou em alguns casos, por médicos externos. Uma grande 

variedade de questões clínicas pode ser abordada em radiologia, onde cada uma é respondida 

através de uma modalidade específica. No entanto, essa modalidade pode, por vezes, não 

estar disponível. Efetivamente, existem diferentes exames que abordam as questões clínicas 

impostas em radiologia e, cada um deles, responde de maneira diferente. Desta forma, 

existem diretrizes clínicas específicas que apoiam os especialistas a selecionar a modalidade 

mais apropriada para responder ao desafio. Com efeito, consoante a patologia ou lesão, 

recorre-se a diferentes exames médicos. Por exemplo, um exame de RX deve ser realizado 

como um diagnóstico inicial de uma fratura simples de um braço ou pé (figura 2.9a), uma TC 

à cabeça pode ser executada para diagnosticar, por exemplo, um acidente vascular cerebral 

(AVC) (figura 2.9b) e uma RM permite examinar o joelho após uma lesão desportiva (figura 

2.9c).  

 

Figura 2.9 – a) Radiografia ao pé com fratura; b) diagnóstico de um derrame por TC; c) RM ao joelho 
(reproduzido com permissão de [50]).  

Por outro lado, existem aspetos adicionais a considerar durante a tomada de decisão, 

nomeadamente custos e disponibilidade dos sistemas. Por exemplo, procedimentos 

sofisticados como PET-CT não devem ser considerados exames rotineiros de rastreio, mas sim 

exames para a deteção de metástases num paciente oncológico. Com efeito, o radiologista 

deve escolher a modalidade mais apropriada que, não só forneça as informações clínicas 

necessárias, como também tenha em consideração as necessidades físicas e psicológicas do 

paciente e não coloque em risco o fluxo de trabalho do próprio hospital.  

Assim, é essencial aumentar a qualidade e diminuir os custos no setor da saúde e, uma vez 

que o departamento de radiologia está envolvido com todos os outros, a qualidade 

proporcionada por este é de extrema importância. Desta forma, a qualidade pode ser 

avaliada, em radiologia, de diversas formas: (i) qualidade da imagem, onde a quantidade de 

a b c 
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informação para diagnóstico é obtida a partir de uma determina área técnica da própria 

imagem, (ii) eficiência que corresponde à capacidade de receber a quantidade ideal de 

informação no menor período de tempo, (iii) confiabilidade do sistema, isto é, menor tempo 

de inatividade e (iv) segurança no serviço prestado (paciente e profissionais) [18, 50].    

 

2.2-3. A especialidade de Cardiologia 

Segundo a WHO (World Health Organization), as doenças cardiovasculares (DCV) 

constituem a principal causa de morte a nível global (figura 2.10), sendo, por isso, crucial o 

correto diagnóstico destas.  

 

Figura 2.10 – Dez principais causas de morte no mundo (adaptado de [57]). 

A cardiologia é uma especialidade médica com uma patologia clínica específica, 

diversificada, com crescente índole invasiva e que exige um corpo de conhecimentos também 

específico [14]. Esta especialidade ocupa-se do diagnóstico e tratamento das doenças que 

atacam o coração, bem como as outras componentes do sistema circulatório, como os vasos 

sanguíneos por exemplo, estando estreitamente ligada à parte da urgência médica.  

A cardiologia apoia-se em várias técnicas de diagnóstico que requerem formação 

específica, com um conhecimento amplo das indicações de utilização, execução e 

interpretação de resultados [14]. Dentro deste serviço existe uma partilha de informação e de 

dados clínicos com outras especialidades, de modo a completar o diagnóstico e tratamento, 

como é o caso da Radiologia (figura 2.11).   



 

Estado da Arte 

 

18 

 

Figura 2.11 – Diferentes departamentos existentes num hospital – destaque do centro cardiovascular 
(adaptado de [50]). 

Nos últimos anos, o crescente recurso a técnicas de diagnóstico cada vez mais avançadas 

(sobretudo com a introdução da ecocardiografia e a expansão das técnicas angiográficas), 

permitiu introduzir, em terapêutica, diversos fármacos que melhoraram o tratamento dos 

pacientes e reduziram a morbilidade e mortalidade [14]. Graças à constante inovação nesta 

área da saúde, nomeadamente nas técnicas invasivas, baseadas nos cateterismos cardíacos, 

criaram-se novos procedimentos e dispositivos, além da convencional angiografia coronária.  

Assim, é essencial prevenir, avaliar e diagnosticar precocemente as patologias em todas as 

áreas da medicina, especialmente na cardiologia, e tratar de forma eficaz essas mesmas 

doenças, permitindo uma melhor prestação de serviços e, consequentemente, uma redução 

da mortalidade (figura 2.12).  

 

Figura 2.12 - Necessidades essenciais nos centros prestadores de cuidados de saúde.  

Em cardiologia, a avaliação do paciente é feita essencialmente através de métodos de 

radiologia, desde exames mais básicos e não invasivos a métodos mais avançados de imagem 

cardíaca. Os primeiros são considerados testes essenciais de primeira linha e permitem, desde 

logo, um diagnóstico rápido de diversas condições como ataques cardíacos ou arritmias. Os 

segundos consistem em técnicas mais avançadas de diagnóstico: análises ao sangue efetuadas 

em laboratórios podem ser úteis para perceber os fatores de risco ou para diagnosticar 

condições cardíacas sérias. Já a imagem cardíaca, como a TC e a RM, é essencial para uma 

identificação específica e em grande detalhe da natureza da patologia. No anexo C 

encontram-se informações mais detalhadas de cada tipo de exame realizado em cardiologia.   
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O arquivo feito nos Sistemas de Informação Cardiovascular (CVIS), arquivo semelhante ao 

PACS de Radiologia, foca-se, principalmente, nas imagens centradas em cardiologia [25]. No 

entanto, este armazenamento diferencia-se do PACS comum, pela capacidade de suportar 

imagens dinâmicas, como acontece em hemodinâmica, e estruturas de relatórios em formato 

DICOM (DICOM SR), para ecocardiografia. Efetivamente, em radiologia são geradas, 

essencialmente, imagens estáticas e em volume. Contrariamente, em cardiologia as imagens 

são dinâmicas, ou seja, para o mesmo local anatómico, estas são gravadas ao longo do tempo.  

Adicionalmente, o CVIS é, também, direcionado para o fluxo de dados em si. Desta forma, 

este recebe os dados do paciente, via HL7, os dados demográficos dos sistemas de informação 

a montante (HIS, RIS ou equivalentes), as imagens adquiridas nas diversas modalidades, via 

DICOM SR [25] e outros tipos de informação (como medições adicionais feitas nos softwares 

AV) que possam ser importantes para o diagnóstico do cardiologista.  

No entanto, a principal vantagem dos CVIS advém da sua capacidade de elaborar relatórios 

dinâmicos (com imagens, medições, entre outras funcionalidades) estruturados, num único 

modelo para, eficientemente e consistentemente, se integrar esses mesmos relatórios do 

paciente nos sistemas. Com um CVIS consegue-se reduzir tempos de entrega dos relatórios, 

melhorar o fluxo de trabalho e o exame, bem como proporcionar uma prestação de serviços 

superior e mais cuidada.    

2.3- Implementação de Tecnologias em Sistemas de 

Informação Clínicos 

A adoção de novas tecnologias é essencial para manter a competitividade entre as 

organizações. Esta passa, muitas vezes, pela necessidade de adotar novos produtos ou 

serviços de acordo com a principal corrente de mercado. O processo de adoção subdivide-se 

em cinco importantes fases: consciencialização, persuasão, decisão, implementação e 

confirmação [22]. Assim, a implementação é um processo muito importante na assimilação da 

tecnologia, pois muitos utilizadores têm que a adotar e adaptar às suas rotinas operacionais 

[44].  

A implementação pode ser definida como sendo “as atividades de utilização da tecnologia 

imediatamente após a decisão de adoção” [38]. Assim sendo, pode-se considerar que o 

processo de implementação engloba as atividades que vão desde a decisão de adoção (fase do 

processo de adoção imediatamente antes da própria implementação) até à confirmação de 

adoção (tecnologia adotada ou rejeitada). Assim, existem três fases essenciais no processo de 

implementação: decisão de adoção, implementação e assimilação [44, 45]. A implementação 

é iniciada pela decisão de adoção por um grupo restrito da organização. No entanto, a 

implementação de Health IT é fortemente afetada pelo contexto em que ocorre. Segundo o 

que é descrito [1], o meio clínico é complexo, imprevisível e repleto de relações complicadas 

e altamente interdependentes: respostas novas e não-lineares são muito comuns neste meio. 
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Assim, durante a fase de implementação são feitos esforços para incluir a tecnologia na rotina 

da organização e alinhá-la com o adotante, de forma a conseguir os resultados esperados. Na 

fase de assimilação, a tecnologia está completamente incorporada na organização. No 

entanto, nesta fase, é procurado um reforço da decisão de adoção, previamente tomada, mas 

que pode ser revertida caso surjam mensagens ou dados conflituosos [45].  

A implementação de TI na saúde, é influenciada por diversos fatores. E, baseado em 

estudos feitos por [1, 33], entende-se que existe a necessidade de refletir sobre quatro 

importantes áreas que definem este processo: (i) contexto tecnológico (vantagens trazidas 

pela tecnologia para a organização, isto é, possibilidade de a tecnologia mudar a performance 

da organização e a eficácia de operação); (ii) contexto organizacional (alterações feitas na 

organização de forma a adotar a tecnologia); (iii) contexto externo (pressão da concorrência, 

intensidade de competição, pressão mimética ou pressão coerciva); e (iv) contexto humano 

(competências e conhecimentos tecnológicos). Todavia, é importante ter em conta que existe 

dificuldade em encontrar medidas de performance de implementação que abranjam estas 

áreas, sem haver subjetividade ou simplicidade na avaliação.  

Tal como descrito em [33], identificam-se três medidas de sucesso da implementação: 

 Rotinização - é o passo imediatamente a seguir à implementação. Até a 

implementação estar completa, a rotinização não se processa. Mede, desta forma, 

a aceitação da tecnologia pelo adotante, após o processo de implementação estar 

finalizado.   

 Incorporação - mede o estado de utilização da tecnologia, isto é, uma organização 

pode estar satisfeita com o desempenho de uma inovação, mas se não conseguir 

obter todas as vantagens potenciadas pela inovação, o nível de desempenho que 

esta alcançou não deve ser considerado um resultado ótimo.  

 Tempo de implementação - mede a eficácia do processo de implementação. 

Quanto mais rápido for este processo, mais rapidamente o adotante obterá 

benefícios da tecnologia.  

Baseado nestas medidas, são, então, esperados três possíveis resultados após conclusão do 

processo de implementação [28]:  

 Implementação eficaz com uma rotinização da tecnologia bem-sucedida 

(incorporação total da tecnologia e rotinização completa) e com uma melhoria na 

performance da organização (melhoria da eficácia da operação); 

 Implementação eficaz com uma rotinização bem sucedida, no entanto inexistência 

de uma melhoria da performance (possivelmente devido às mudanças 

organizacionais); 

 Falha global da implementação.  

A análise do processo de implementação é, portanto, importante para a integração da 

tecnologia de uma instituição, tanto a nível organizacional, como a nível da performance. No 
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entanto, regressando aos fatores que influenciam a implementação, estes têm, também, 

impacto nos resultados da última [1, 17, 33, 44], podendo ser expressos segundo cinco áreas 

de interesse (tecnologia, fornecedor da tecnologia, adotante, utilizador e contexto externo) 

que determinam o ecossistema (figura 2.13). 

 

Figura 2.13 – Ecossistema de Implementação: atores envolvidos e relações entre estes durante o 
processo (adaptado de [44]). 

2.3-1. Tecnologia 

Segundo [48], tecnologia é a aplicação de ferramentas, materiais, processos e técnicas, 

por forma a obter novas soluções para problemas. Quando um adotante escolhe uma 

tecnologia, fá-lo através de uma série de requisitos previamente estabelecidos, no entanto 

existem sempre desafios relativos à sua implementação [44]. E, tal como estudado 

frequentemente na literatura, as tecnologias inovadoras e as suas características são dois dos 

principais fatores que influenciam a implementação [33]. A complexidade da tecnologia é, 

desde logo, um fator determinante no grau de dificuldade da implementação.  

Segundo o autor de [48], uma inovação tecnológica é o uso de conhecimentos técnicos 

para resolver problemas. Assim, pode-se defini-la como sendo incremental ou radical. A 

primeira envolve pequenas mudanças, isto é, melhorias numa tecnologia já existente. A 

segunda envolve uma nova forma fundamental de solucionar o problema. Mais ainda, [9] 

definiram tecnologia disruptiva como sendo uma tecnologia que “destrói” o que existe, 

atendendo às mesmas exigências dos clientes com diferenças bastante significativas, isto é, 

com a utilização de algo completamente novo.  

Logo, consoante o tipo de inovação (radical, incremental ou disruptiva) o processo de 

implementação de cada uma é diferente. As tecnologias radicais e incrementais são mais 
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fáceis de implementar [48], uma vez que a tecnologia está relacionada com as competências 

técnicas já existentes na organização, isto é, será mais facilmente aceite, pois as 

competências da organização são enaltecidas e não alteradas [33]. Contrariamente, como as 

inovações disruptivas são inovações que quebram a trajetória dos processos tradicionais e da 

própria gestão de inovação, através de novos modelos de negócio ou de tecnologias 

emergentes [9], a complexidade da tecnologia é maior, pelo que a sua implementação será 

dificultada. O grau de compreensão das características de uma tecnologia disruptiva é 

superior ao grau das tecnologias radicais ou incrementais, pelo que o processo de 

implementação é mais complexo.  

Desta forma, a complexidade ou natureza de uma inovação/tecnologia depende do 

conhecimento prévio dos membros de uma organização - capacidade de absorção [33]. 

Consequentemente, existe uma relação entre a tecnologia e as competências essenciais da 

empresa, isto é, a tecnologia perturba ou consolida as ofertas atuais de produtos e serviços. 

Sendo assim, a complexidade de uma tecnologia é um fator importante em termos de 

probabilidade e extensão de um resultado de implementação bem-sucedido [33, 48].  

 

2.3-2. Utilizador 

Para o sucesso da implementação, a tecnologia necessita de se enquadrar com as 

necessidades dos utilizadores. A falta de atenção para com os mesmos tem sido referida na 

literatura, incluindo na área médica [49], como sendo um dos principais fatores de inibição de 

uma difusão bem sucedida [6]. O inadequado conhecimento das necessidades dos utilizadores, 

bem como uma consequente falta de procura de produtos e serviços são barreiras importantes 

na implementação de tecnologias, nomeadamente em sistemas de telemedicina.   

Outro fator importante é a motivação dos utilizadores para usar a tecnologia [44]. Esta é 

afetada pelas perceções sobre a utilidade da tecnologia [22] e tolerância à incerteza [44]. Os 

utilizadores, baseados na informação que têm sobre a tecnologia, constroem perceções sobre 

esta, que os levam a decidir se a usam ou não [6, 17, 20, 22, 31, 32]. Mais ainda, a motivação 

dos “líderes”, cuja maior experiência leva à procura de soluções, mais rapidamente do que os 

outros utilizadores, pode influenciar a adoção ou não da inovação [6].   

Por fim, a complexidade da tecnologia influencia, em grande escala, a perceção dos 

utilizadores sobre a mesma [6, 44]. Especialmente no caso dos cuidados de saúde, as 

necessidades dos utilizadores são complexas, pois existe um variado leque de stakeholders e 

requisitos [6]. Assim, a implementação da tecnologia pode ser afetada consoante a 

dificuldade de utilização ou complexidade de aprendizagem, caso as capacidades dos 

utilizadores não estejam alinhadas com as requeridas [17, 33].  

Em síntese, e seguindo o raciocínio de [33, 44], as perceções e mudanças de motivação, 

bem como as capacidades, podem ser desenvolvidas durante a implementação da tecnologia, 

no entanto é necessário ter um cuidado especial na manipulação destas.  
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2.3-3. Adotante  

O processo de implementação e adoção de uma tecnologia não se organiza de igual forma 

para todos os possíveis adotantes [56]. Como tal, é necessário descobrir a distribuição 

provável dos adotantes e as suas características para abordar os clientes de forma eficaz [48]. 

Por um lado, e tal como referido em [45], nem todos os indivíduos num sistema social 

adotam a inovação ao mesmo tempo. Em vez disso, fazem-no numa sequência temporal, 

podendo ser classificados em categorias, no momento a partir do qual começam a utilizar a 

nova ideia. Por outro lado, as características dos adotantes influenciam as condições iniciais 

de implementação e todo o seu ecossistema. Assim, uma correta caracterização dos 

adotantes leva à formulação de uma estratégia tecnológica eficaz de difusão e 

implementação da tecnologia. 

Segundo a bibliografia [45, 48], os adotantes podem dividir-se em grupos de acordo com o 

tempo que demoram a aceitar e adotar uma tecnologia após a sua inserção no mercado. 

Ambos assinalaram que a evolução temporal do número de novos adotantes é contínua com 

uma distribuição, aproximadamente, normal (figura 2.14).  

 

Figura 2.14 – Tempo de adoção de tecnologias. A maioria adota quando a difusão do produto vai a 
meio, existindo poucos retardários, inovadores, e primeiros adotantes (adaptado de [45]). 

Desta forma, enquanto a maioria das pessoas requer informação vasta sobre o valor 

potencial do novo produto ou serviço, existe uma porção do mercado que adota a tecnologia 

imediatamente após esta ser colocada no mercado - os inovadores [48]. Estes são 

suficientemente experientes para avaliar o produto com pouco informação, seguindo a sua 

própria intuição para tomar decisões acerca do potencial valor do mesmo [56]. Assim, os 

inovadores desempenham um papel de gatekeeping no fluxo de novas ideias num sistema 

social.  

Um segundo grupo, chamados primeiros adotantes (do inglês early adopters), seguem os 

inovadores. Esta categoria, mais do que qualquer outra, tem um elevado grau de liderança na 

maioria dos sistemas sociais. Potenciais adotantes baseiam-se nestes para obter 

aconselhamento e informações sobre a nova tecnologia introduzida [45]. Este grupo é maior 

que o primeiro, uma vez que existem mais potenciais clientes para comprar a tecnologia e, 

tal como referido anteriormente, mais informação sobre o valor da mesma. O esforço de 
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venda aos primeiros adotantes permite obter dados positivos para a venda de produtos à 

maioria do mercado [48].  

As terceiras e quartas categorias representam a maioria dos adotantes do mercado (cerca 

de 68% dos adotantes - figura 2.14). Os primeiros adotam imediatamente antes da média, 

uma vez que interagem frequentemente com os seus parceiros, mas sem ocuparem posições 

de liderança [45, 48]. Esta “primeira maioria” pode deliberar durante um curto período de 

tempo antes de adotar completamente a nova tecnologia. O período de adoção destes é, tal 

como se pode ver na figura 2.14, relativamente mais longo do que os inovadores e os 

primeiros adotantes [45]. Já a “maioria tardia” adota imediatamente depois da média global. 

A adoção pode dever-se tanto a uma necessidade económica, como a uma resposta a pressões 

crescentes do mercado (pressões exercidas pelos parceiros, por exemplo), onde as inovações 

são abordadas cética e cautelosamente. Os recursos relativamente escassos promovem, 

também, uma incerteza sobre tecnologia a implementar, o que leva a uma demora na adoção 

- toda esta incerteza tem que desaparecer para que este grupo ganhe segurança na adoção 

[45].   

Por fim, os retardários são os últimos a adotar uma tecnologia. Estes não adotam uma 

tecnologia até esta estar bem estabelecida no mercado, e fazem-no apenas quando não estão 

disponíveis outras alternativas. Este grupo é, geralmente, do mesmo tamanho que a 

combinação dos inovadores com os primeiros adotantes [48]. 

O ecossistema de implementação pode ser segmentado em cinco características chave do 

adotante [44]: estrutura, competências técnicas, capacidade, cultura e estratégias de 

implementação. Segundo o descrito em [45] são três as variáveis relativas ao adotante, 

durante a implementação e difusão de uma inovação, que podem ser generalizadas: estatuto 

socioeconómico, variáveis de personalidade e comportamento na comunicação.  

Desta forma, e tendo por base estas diferentes caracterizações, qualifica-se cada grupo de 

adotantes, por forma a melhorar o processo de difusão da tecnologia, através dos seguintes 

fatores:  

a) Estatuto Social e Económico 

Pressupõe-se que a adoção de uma inovação por parte de um indivíduo é diretamente 

proporcional ao seu estatuto socioeconómico. O tamanho de cada organização e as suas 

interações e estabilidade, ou seja, a estrutura do adotante, determina o contexto 

socioeconómico em que este está inserido [45]. 

O autor de [8] argumentou que indivíduos com estatuto socioeconómico baixo-médio, 

especialmente nas primeiras fases de difusão (adoção ocorreu até cerca de 25%), são mais 

inovadores. Já os indivíduos de alto-médio estatuto alcançam os anteriores quando a adoção 

está feita em mais de 50%, resultando numa relação mais linear entre variáveis 

socioeconómicas de inovação - Cancian Dip (figura 2.15). 
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Figura 2.15 – Relação linear entre inovação e medidas do estatuto socioeconómico (adaptado de [45]). 

Desta forma, e embora, segundo [45], não tenham sido encontradas evidências para a 

hipótese proposta por [8], é notória a influência do estatuto socioeconómico na capacidade 

de adoção de uma tecnologia. As unidades de adoção com critérios de performance diferentes 

respondem distintamente a esses critérios, implicando perceções, também elas, diferentes da 

tecnologia [31]. 

Desta forma, qualquer implementação requer operações nas unidades de adoção para 

acomodar a tecnologia [31, 44], interações entre unidades, por forma a definir as falhas 

estruturais que possam existir entre estas [33] e estabilidade dos processos de aprendizagem 

dentro da instituição [6, 17]. Assim, modificando estes fatores, altera-se o estatuto social e 

económico dos adotantes, levando a uma visão diferente da inovação e, consequentemente, 

alterações na sua implementação.  

b) Competências Técnicas (da tecnologia e dos adotantes) 

A capacidade de uma organização implementar uma tecnologia varia de acordo com a 

maturidade dos adotantes, os conhecimentos básicos e predefinidos sobre a tecnologia e a 

influência desta na área em que vai ser inserida (a área médica é um exemplo do forte efeito 

da tecnologia durante ou após a implementação).  

Com efeito, quanto mais maturo for o adotante, isto é, maior experiência e capacidade de 

decisão, mais rapidamente se processa a implementação. Mais ainda, e tal como visto 

anteriormente, os líderes podem influenciar uma organização na decisão de difusão/adoção. 

Para além disso, os conhecimentos básicos sobre a tecnologia a implementar ou, pelo 

menos, sobre a área de conhecimento desta, bem como os recursos disponíveis pelo adotante 

[38], são fundamentais para assegurar a implementação, o uso e o suporte da tecnologia [6, 

7, 44].  
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Por fim, quanto maior o grau de diversidade da organização adotante (quanto mais 

heterogénea, com múltiplos área de desenvolvimento) e quanto mais inovadora for a 

tecnologia, mais complexa será a sua implementação [17, 33].  

c) Cultura Organizacional e estratégias de implementação 

A cultura organizacional e as estratégias de implementação do adotante também afetam, 

significativamente, o processo de implementação. A participação na decisão, o espírito 

inovador, a capacidade de comunicar de acordo com os objetivos de implementação e da 

organização e a perceção das razões da implementação [22] são variáveis durante o processo 

e inerentes ao adotante, mas não estão relacionadas diretamente com as especificações 

técnicas da tecnologia.  

Uma rotinização bem sucedida da inovação depende da motivação, da capacidade e da 

competência dos participantes [22]. Mais ainda, o envolvimento generalizado e antecipado 

dos adotantes [38], a todos os níveis, aumenta o sucesso da implementação e da rotinização 

do processo [22].   

 

2.3-4. Fornecedor da Tecnologia 

A assimilação de uma tecnologia é fortemente afetada pelo fornecedor da mesma. Os 

recursos que este disponibiliza no sentido de apoiar os esforços de implementação da 

empresa (nomeadamente personalização da tecnologia, formação e serviços de ajuda ao 

utilizador - help desk), influenciam o processo [22] e alteram (positivamente ou 

negativamente) a eficácia do mesmo.  

Por conseguinte, o utilizador terá maiores capacidades de utilização da tecnologia, uma 

vez que existe mais informação sobre a mesma. A tecnologia torna-se mais compatível [44] e 

a constante intervenção do fornecedor apoia nas possíveis dificuldades experimentadas 

durante os esforços de rotinização [32].   

 

2.3-5. Contexto Externo 

As decisões de adoção e, consequentemente, de implementação de uma tecnologia são 

moldadas pelas pressões organizacionais do ambiente em que estas estão inseridas. Na 

literatura [6, 22, 33, 45], são identificadas evidências do impacto de variáveis externas 

exógenas na inovação, onde a perceção acerca da tecnologia dentro da estrutura dos 

adotantes é alterada, nomeadamente pelos seguintes fatores: concorrentes, comunicação e 

relações externas. 

A concorrência interorganizacional e de maior status socioeconómico pode ter efeitos 

positivos entre os adotantes e utilizadores, especialmente na área da Saúde. A concorrência é 

identificada na literatura, [56], como uma força de persuasão ou obstrução da 

implementação. Por um lado, sabe-se, por exemplo, que os hospitais e os prestadores de 
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serviços clínicos não confiam informações privilegiadas aos concorrentes. Estes temem que a 

informação não seja seguramente mantida ou melhor explorada para obter ganhos 

competitivos [56]. Por outro lado, as empresas fornecedoras concorrem diariamente para 

entregar o melhor serviço ao cliente, a um custo mais competitivo. Veja-se, por exemplo, os 

concursos públicos para a aquisição de dispositivos médicos, cuja decisão é tomada consoante 

requisitos impostos aos diversos fornecedores da área, que na sua maioria, recaem no preço 

de compra, implementação e suporte [31, 56].  

Por fim, e admitindo que duas organizações, que apesar de concorrerem na mesma área 

de trabalho, são, de alguma forma, parceiras, então, a implementação da tecnologia na 

primeira organização pode ser reforçada pela opinião positiva sobre a mesma, por parte da 

segunda. Hoje em dia, muitas clínicas privadas fazem acordos com hospitais públicos que, 

desta forma, prestam mais serviços ao paciente, enquanto as primeiras obtêm maior fluxo de 

pacientes e publicidade. De forma semelhante, as empresas fornecedoras podem ter 

parcerias com outras, quando ambas têm soluções úteis para a outra [45].   

A comunicação entre organizações com objetivos semelhantes tende a ser mais frequente, 

pois tal comunicação envolve um aumento do conhecimento e promove mudanças 

comportamentais e de atitude [44, 45]. Os membros destes sistemas seguem padrões ou 

normas previamente estabelecidas que moldam a aceitação da tecnologia pelos mesmos. O 

autor de [22] afirmou, inclusive, que quanto mais cosmopolita, isto é, quanto mais conectado 

aos outros, mais o adotante é exposto à influência e opinião destes, que têm, assim, alguma 

preponderância no processo de implementação. 

As relações externas são relevantes devido à sua influência nos adotantes [44]. Por um 

lado, a incerteza do contexto envolvente pode ter tanto um impacto positivo, como nenhum 

impacto na inovação [22]. Com efeito, na saúde, os seus diversos setores relacionam-se com o 

contexto envolvente para adquirir certos inputs (como pacientes, fundos de capital, 

legitimidade de organizações, entre outros) [37]. Desta forma, as organizações não se limitam 

a responder a condições externas pré-adquiridas, mas criam ou alteraram ativamente os 

contextos em que se inserem, através de processos, produtos ou serviços [37]. Este facto cria 

incerteza no contexto envolvente da organização, levando a um impacto positivo na 

implementação, caso haja uma pressão, por parte dos intervenientes, para a implementação 

de uma tecnologia vantajosa, ou a não haver impacto algum, quando a implementação da 

tecnologia não afeta as relações entre os mesmos e a organização [53]. Por outro lado, as 

relações do adotante com, por exemplo, entidades responsáveis pela introdução de 

tecnologias na saúde (como o governo) ou, até mesmo, entidades responsáveis pelas normas 

de comunicação na saúde (como é o caso do ANSI) podem ter uma influência ativa na decisão 

e no encorajamento da implementação [7, 33, 44]. Esta entidades políticas e/ou reguladoras 

criam regras ou financiamentos como incentivos, por forma a guiarem a perceção da decisão 

de implementação das organizações adotantes [45]. 
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2.4- Levantamento de desalinhamentos e suas sequências de 

alinhamento 

Todo o processo de implementação é um período de transição dentro das organizações. A 

implementação de novas tecnologias origina, inevitavelmente, perdas temporárias de 

produtividade [32]. Este processo enfrenta, segundo o descrito em [17, 22], uma forte inércia 

à mudança, tanto da dinâmica da organização, como da tecnologia [44]. Tal como afirmado 

por [55], as inovações não só se adaptam às combinações organizacionais e industriais 

existentes, como também transformam a estrutura e a prática desses meios. Assim, como a 

decisão de adoção de uma inovação advém do reconhecimento de gaps na performance dos 

sistemas numa determinada área (a diversos níveis: organizacional, equipa de trabalho ou 

individual), também a adaptação pode ser precipitada por desajustes na implementação – 

desajustes esses entre a tecnologia e a organização, que são reconhecidos no momento da 

utilização inicial [32].  

Desta forma, a levantamento destes desalinhamentos é uma tarefa essencial para que haja 

sucesso na implementação da tecnologia. De facto, se numa organização se prever que tipo 

de desajustes existirão entre a tecnologia e essa mesma organização, então o processo de 

implementação é facilitado, pois a organização adotante conseguirá adaptar-se da melhor 

maneira à tecnologia.  

Assim sendo, o levantamento e a caracterização prévia dos desalinhamentos são essenciais 

para o sucesso da implementação. Num estudo de doze casos, em [32] agrupam-se os 

desalinhamentos em três grandes categorias: desalinhamentos técnicos, desalinhamentos nos 

sistemas de distribuição e desalinhamentos de valor.  

 

2.4-1. Desalinhamentos Técnicos 

Estes desalinhamentos devem-se à complexidade de aprendizagem da tecnologia [43] e à 

capacidade inerente da rede de trabalho. 

Por um lado, e segundo [33, 45], a complexidade da aprendizagem é o grau de perceção 

da dificuldade de utilização e compreensão da uma tecnologia e a capacidade requerida pela 

mesma. Altos níveis de diversidade tecnológica e novas capacidades impostas pela mesma, 

levam à perceção desta como sendo complexa e difícil de utilizar. As capacidades de 

aprendizagem exigidas pela inovação não estão alinhadas com as capacidades da organização 

que a vai implementar. No entanto, como a perceção é uma medida subjetiva, diferentes 

organizações têm diferentes perceções da mesma tecnologia, tal como referido na literatura 

[17, 33, 45]. 

 Por outro lado, e seguindo o raciocínio de [43], a maturidade é a experiência que as 

organizações adquiriram, a priori, com implementações e inovações semelhantes. Desta 

forma, as organizações adotantes alcançam uma maior capacidade técnica [24]. Todavia, e 

tal como referido em [33], a maturidade é uma característica que deve ser tida em conta, 
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cuidadosamente. Para uma organização experiente, por exemplo, tanto poderá haver uma 

resistência à implementação, pois esta organização apresenta uma rotina bem estabelecida, 

difícil de ser modificada, como poderá ser uma vantagem na gestão de implementação, 

especialmente para os parceiros desta, uma vez que organizações mais antigas têm um maior 

prestígio no mercado.   

Existem dois tipos de desalinhamentos técnicos: (i) desalinhamentos entre a inovação 

tecnológica e as especificações definidas durante a fase inicial de decisão de adoção e (ii) 

desalinhamentos entre a inovação tecnológica e as capacidades existentes na organização 

[32]. No primeiro caso, é importante referir que é muito pouco provável que se implemente 

uma tecnologia sem haver especificações técnicas viáveis e bem estabelecidas dentro da 

organização. No entanto, pressões ou possíveis equívocos podem levar, muitas vezes, à 

precipitação de adoção da inovação, muito antes de esta estar bem definida [32]. Desta 

forma, existe uma grande possibilidade de a tecnologia falhar durante a fase inicial de 

implementação, quando tenta atender às especificações requeridas previamente pelo 

adotante. No segundo caso, os desalinhamentos podem ser identificados através da 

comparação da complexidade de aprendizagem e da capacidade de trabalho das 

organizações. Neste caso, avalia-se se a inovação altera as condições de fronteira entre as 

equipas de trabalho envolvidas na utilização de tecnologia (capacidades partilhadas entre 

duas ou mais equipas), se existem novas tarefas e capacidades de trabalho, ou se estas 

alteram apenas o modo de trabalho da equipa [43].  

 

2.4-2. Desalinhamentos nos Sistemas de Distribuição 

As características técnicas da inovação são alteradas (positivamente ou negativamente) 

conforme os atributos do sistema de distribuição das mesmas [32]. Com efeito, a distribuição 

da tecnologia a implementar, isto é, o sistema de suporte à implementação da tecnologia, é 

feita com recurso a outras tecnologias necessárias para utilizar essa nova tecnologia que está 

a ser implementada. E, visto que estes meios tecnológicos de suporte podem adicionar, 

retirar ou alterar certos requisitos da nova tecnologia, a interpretação da mesma, por parte 

do adotante, será diferente daquela que seria se apenas a tecnologia a implementar lhe fosse 

fornecida. Em [32] referiu-se que este facto tem um efeito de halo no julgamento da precisão 

(rigor na execução das tarefas) e confiabilidade da nova tecnologia. Logo, dado este conjunto 

de tecnologias (a tecnologia propriamente dita, acoplada aos sistemas tecnológicos de 

distribuição) existe uma dificuldade adicional na distinção entre ambas, pelos adotantes. 

Assim, os desalinhamentos relativos à tecnologia tornam-se difíceis de qualificar, uma vez 

que, possíveis desajustes levantados pelos adotantes e relativos aos sistemas tecnológicos de 

distribuição, mas sobre os quais os criadores da tecnologia não têm qualquer influência, 

podem surgir e levar à rejeição da tecnologia.  
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Um sistema de distribuição inadequado surge repetidamente como um problema 

subestimado levando a desalinhamentos entre a tecnologia e as organizações adotantes, 

tendo resultados críticos na decisão de adoção e implementação da mesma.  

 

2.4-3. Desalinhamentos de Valor 

Durante o processo de implementação, a estrutura organizacional interage organicamente 

com a tecnologia [32]. Os desalinhamentos de valor relacionam-se com o critério de 

performance seguido pela organização e seu próprio processo de negócio [44]. Para cada um 

de quatro níveis de utilização da organização (operadores individuais, gestão de operações, 

gestão da unidade de negócios e gestão empresarial) existe uma interação com a tecnologia 

que leva à criação de desalinhamentos de valor. Estes, baseados na dimensão dos critérios de 

performance, foram classificados, em [32], em dois grupos genéricos: (i) desalinhamentos 

devido à relevância do impacto da tecnologia nos critérios de performance, no decorrer de 

uma atividade ou tarefa e (ii) desalinhamentos provocados pela natureza desse mesmo 

impacto (positiva ou negativa).  

Primeiramente, os utilizadores avaliam a tecnologia consoante a alteração que esta 

provoca na performance do trabalho, isto é, avaliam se as modificações que a tecnologia vai 

introduzir na organização são essenciais, através da avaliação do sucesso ou insucesso de uma 

operação e/ou pessoa. Uma tecnologia é significativamente relevante para a organização, de 

acordo com os critérios de desempenho, se tiver impacto em mais do que uma atividade 

principal. Caso contrário, caso a tecnologia não seja benéfica, então é considerada de baixa 

importância [32]. 

Relativamente ao impacto, é esperado que a tecnologia não altere as atividades 

desempenhadas. Os efeitos destes impactos atuam, essencialmente, na rentabilidade da 

atividade ou tarefa e nas medidas financeiras. No entanto, o impacto deve ser considerado 

como uma medida subjetiva e comparativa, e não absoluta, uma vez que todas as tecnologias 

têm efeitos positivos e negativos.   

Desta forma, a avaliação da tecnologia consiste na perceção da relação custo/benefício 

tendo em conta estas duas dimensões de apreciação. Logo, quatro possíveis condições de 

desalinhamentos são identificadas em [32] desde a mais severa (baixa relevância e impacto 

negativo – quadrante IV) à mais proveitosa (alta relevância e impacto positivo – quadrante I) – 

figura 2.16. 
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Figura 2.16 – Potenciais desalinhamentos de valor entre a organização e a tecnologia (adaptado de 
[32]). 

Apesar de esta ser uma avaliação subjetiva, esta simplificação pode orientar distinções 

úteis para o levantamento e caracterização dos desalinhamentos. Por exemplo, ambos os 

quadrantes I e II, com o impacto positivo, representam desalinhamentos menores, apesar de 

as formas de adaptação diferirem entre eles. Já o Quadrante III pode representar uma 

tecnologia que será recusada, dado que esta não justifica o esforço consumido para suportar 

o desalinhamento provocado.  

Mais ainda, tecnologias que possam estar bem alinhadas para certos utilizadores e 

organizações, podem não o estar para outros. Várias inovações tiveram um efeito benéfico ao 

nível da gestão empresarial (gestão de topo), contudo, o impacto sobre os operadores 

individuais foi negativo [32]. Porventura, é, também, importante ter em consideração o facto 

de a inovação tecnológica poder, inicialmente, ser ultrapassada pelas tecnologias atuais, já 

que os desalinhamentos levam, inevitavelmente, a perdas temporárias de produtividade e, 

muitas vezes, mais do que o esperado [32]. 

Por todas estas razões, são necessários esforços para o alinhamento entre a tecnologia e o 

adotante, por forma a evitar ou reduzir o quanto possível estas discrepâncias. Em 

consequência, é requerida a adaptação da estrutura, das especificações técnicas e das 

capacidades do adotante, bem como da estrutura e funcionalidades da tecnologia – adaptação 

mútua (figura 2.17). 

 

Figura 2.17 – Adaptação mútua da Tecnologia e da Organização (adaptado de [32]). 
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Estas adaptações mútuas têm um impacto significativo nos resultados do processo de 

implementação e são, portanto, uma importante preocupação para a sua gestão. Isto significa 

que as práticas de gestão de implementação influenciam e são influenciadas pela sequência 

de adaptações mútuas [43] e, consequentemente, o alinhamento entre o adotante e a 

tecnologia.  

Com efeito, um alinhamento é um estado que se atinge durante um processo de 

alinhamento [23, 44]. Por esta razão, este processo é essencial para que haja compatibilidade 

entre o adotante e a tecnologia a implementar. Assim sendo, mudanças na aprendizagem da 

tecnologia, essencialmente nas diversas funcionalidades da mesma e na estrutura da 

interação adotante-tecnologia, promovem uma melhor articulação entre os mesmos. Esta 

dinâmica de alinhamento reduz a falha de compatibilidade entre ambos. Os conceitos de 

adaptação mútua (figura 2.17) e de sequências de alinhamento [44] permitem uma melhor 

compreensão dos elementos críticos (que necessitam de maior foco de estudo durante o 

processo) para implementar, com sucesso, tecnologias, que podem vir a ser introduzidas em 

estruturas contendo outras já existentes [2].  

Por tudo isto, tanto o estudo prévio dos possíveis desalinhamentos que podem coexistir 

entre a tecnologia e o adotante, como uma preparação preliminar dos alinhamentos (quer na 

sequência de tarefas entre empresas, quer na base do conhecimento, quer na distribuição de 

trabalhos subsequentes) podem ajudar a perceber mais rapidamente os benefícios das novas 

tecnologias e, principalmente, levar a uma adequada implementação sem provocar 

perturbações na organização adotante ou alterações indesejadas na tecnologia.  

Concluindo, o enquadramento teórico do tema em estudo é essencial para compreender 

como se pode proceder à implementação de software como o syngo Dynamics. De facto, este 

é uma tecnologia inovadora no serviço de cardiologia, qualificada como um sistema de TI na 

saúde, pelo que é importante distinguir os principais sistemas existentes nesta área de 

interesse, compreender a interoperabilidade existente entre eles, saber o tipo de dados que 

podem ser partilhados e enquadrar a tecnologia dentro da organização de saúde. Mais ainda, 

ao se clarificar os diferentes grupos de instituições de saúde e ao se levantar as principais 

necessidades dos serviços clínicos previamente, consegue-se segmentar e caracterizar da 

melhor forma possível o ecossistema de implementação e apreender a influência deste no 

processo de implementação, tal como descrito no capítulo seguinte.  

 Por fim, tanto o estudo prévio dos possíveis desalinhamentos que podem coexistir entre a 

tecnologia e o adotante, como uma preparação preliminar dos alinhamentos (quer na 

sequência de tarefas entre empresas, quer na base do conhecimento, quer na distribuição de 

trabalhos subsequentes) podem ajudar a perceber mais rapidamente os benefícios das novas 

tecnologias, e, principalmente, levar a uma adequada implementação sem provocar 

perturbações na organização adotante ou alterações indesejadas na tecnologia. Estes pontos 

são, então, essenciais para o correto levantamento dos desalinhamentos entre o syngo 
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Dynamics e os adotantes e as respetivas sequências de alinhamento apresentados mais à 

frente neste trabalho. 
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Capítulo 3  

Caracterização do ecossistema de 
implementação 

A caracterização e definição do ecossistema de implementação (figura 2.13) são essenciais 

para contextualizar o processo de implementação e quais os fatores influenciadores do 

mesmo. Com efeito, através desta caracterização compreende-se as necessidades inerentes 

ao ecossistema e como a tecnologia solucionou os problemas existentes neste. De facto, os 

diferentes estudos de caso, nomeadamente através das entrevistas e do trabalho de campo, 

permitiram levantar os requisitos, tarefas e necessidades nos serviços de cardiologia. Aliás, 

depreendeu-se que esta especialidade e as tarefas realizadas na mesma podem estar ligadas 

ao serviço de Radiologia e aos serviços administrativos da organização de saúde. Como tal, 

para aferir como se procedeu o processo de implementação da tecnologia, é importante 

definir e caracterizar objetivamente o contexto hospitalar em que o software se insere e com 

que sistemas este opera ou interage.  

Com efeito, uma organização prestadora de cuidados de saúde tem necessidades e 

realidades próprias. Como já visto anteriormente, são vários os fatores que influenciam o 

atendimento, diagnóstico e tratamento do paciente. Como tal, para que haja eficiência no 

serviço prestado, é essencial perceber o fluxo de trabalho de cada tarefa, quais os principais 

intervenientes e como estes interatuam.  

O trabalho desenvolvido teve como primeira unidade de análise o estudo do processo de 

implementação do software syngo Dynamics disponibilizado pela Siemens Healthineers através 

da caracterização e segmentação do seu ecossistema de implementação, bem como a 

compreensão do próprio processo de implementação, nomeadamente das diferentes etapas e 

dos desalinhamentos encontrados ao longo do mesmo. Assim sendo, o levantamento da 

informação partiu de dois estudos de caso, esquematizados na tabela 3.1. Nestes, foi 

realizado um trabalho de campo, onde se observou os fluxos de trabalho dentro das 

instituições, recolheu-se informação de alguns utilizadores e realizaram-se entrevistas 



 

Caracterização do ecossistema de implementação 

 

36 

guiadas tendo por base os guiões disponibilizados no anexo B. Além destas instituições foi, 

também, considerada neste trabalho uma outra – Hospital Garcia de Orta (HGO) - que não 

contém a tecnologia, mas que serviu de base para o levantamento dos fluxos de trabalho em 

cardiologia e as suas necessidades.  

Tabela 3.1 – Instituições consideradas em cada estudo de caso. 

Instituição Estudo de caso I (EC-I) Estudo de caso II (EC-II) 

Hospital Eduardo Santos Silva (CHVNG/E) x  

Hospital de Santa Cruz, Lisboa  x 

Na tabela 3.2 esquematiza-se de forma sucinta como se procedeu a recolha de 

informação, nomeadamente a duração do trabalho de campo em cada instituição, o número 

de entrevistas realizadas ou o número médio de recursos humanos dentro de cada serviço. 

Tabela 3.2 – Recolha de dados e trabalho de campo realizado em cada uma das instituições 
consideradas. 

Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia 

(EC-I) 

Número de visitas ao serviço clínico 3 

Número médio de horas presente no serviço 12 

Número médio de técnicos de cardiologia no serviço por dia 6 

Número médio de Cardiologistas no serviço por dia 4 

Número de entrevistas realizadas e gravadas na instituição 2 

Hospital de Santa 

Cruz (EC-II) 

Número de visitas ao serviço clínico 2 

Número médio de horas presente no serviço 7 

Número médio de técnicos de cardiologia no serviço por dia 3 

Número médio de Cardiologistas no serviço por dia 4 

Número de entrevistas realizadas e gravadas na instituição 0 

Hospital Garcia de 

Orta 

Número de visitas ao serviço clínico 2 

Número médio de horas presente no serviço 5 

Número médio de técnicos de cardiologia no serviço por dia 2 

Número médio de Cardiologistas no serviço por dia 2 

Número de entrevistas realizadas e gravadas na instituição 0 
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3.1- Contexto Hospitalar 

Através do trabalho de campo nos hospitais considerados em cada estudo de caso, foi 

possível fazer o levantamento do trajeto do paciente desde a entrada no hospital até à sua 

alta hospitalar.  

De facto, e como já foi visto no capítulo anterior, existem diversos departamentos dentro 

de um hospital, cada um deles com tarefas e objetivos diferentes, para alcançar o propósito 

global - atender e tratar o paciente. Em consequência, existe sempre uma separação entre 

departamentos e/ou serviços, por forma a haver uma maior estratificação, sequenciação e 

especialização clínica. Todavia, esta divisão enfrenta dificuldades de coordenação quando 

vista como um serviço geral prestado. De facto, e tal como se pode ver pelo esquema da 

figura 3.1, são vários os departamentos e serviços que interagem a partir do momento da 

entrada do paciente até à alta do mesmo.  

 

Figura 3.1 - Esquema representativo do fluxo de trabalho dentro de um hospital. 

Os pacientes são admitidos no hospital através das urgências, serviços ambulatórios, 

referência interna ou através de uma prescrição médica externa. O fluxo de trabalho pode 

variar de paciente para paciente, com base na sua condição e no seu diagnóstico, isto é, pode 

ser muito simples ou altamente complexo, envolvendo muitos papéis e diferentes 

departamentos, onde os diagnósticos podem alternar com os ciclos terapêuticos. A título de 

exemplo, veja-se essa diferença nos esquemas da figura 3.2 e da figura 3.3, onde se 

comparam dois fluxos de trabalho distintos (deteção e tratamento de uma apendicite e 

diagnóstico e tratamento de um cancro, respetivamente).  
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Figura 3.2 - Fluxo de um paciente com apendicite. 

 

Figura 3.3 - Fluxo de um paciente com cancro. 

Durante todo o fluxo do paciente, a equipa médica deve documentar todos os serviços 

médicos e de enfermagem prestados para otimizar o tratamento e para o uso de outros 

serviços hospitalares, nomeadamente os administrativos e os financeiros.   

A prestação de cuidados de saúde é um processo complexo de múltiplas camadas, pois 

estende-se para além do enfermeiro, médico, ou departamento. Este é um processo ativo, 

que requer comunicação, colaboração e tomada de decisões por equipas multidisciplinares e, 

ainda, configurações cuidadosas dos cuidados de saúde.  

Com efeito, o intercâmbio eficiente de informações clínicas entre os diversos 

departamentos hospitalares permite às organizações de saúde combinar informação com 

imagens, dados e resultados de análises clínicas e com sistemas de terapias, estando 

disponível por todo o hospital e/ou unidades secundárias. Desta forma, o fácil acesso à 

informação relevante leva a um diagnóstico mais completo, processos mais eficientes, maior 

e melhor sincronização dos workflows e melhoria na colaboração entre profissionais da área 

médica. Tudo isso contribui para um aumento da produtividade e uma melhoria dos 

resultados clínicos, diminuindo os custos associados. 

 

3.1-1. O Serviço de Radiologia 

Como já foi referido, o serviço de radiologia suporta diversos departamentos por forma a 

ajudar o diagnóstico e tratamento de uma patologia. Todavia, desde o momento de entrada 

do paciente até à sua alta, existe um processo operacional para a prestação de um serviço 

eficiente. Os sistemas de TI que suportam o fluxo de dados em radiologia são, 

essencialmente, o PACS, o RIS e o HIS (figura 3.4). Assim, a comunicação entre estas 
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plataformas de informação fornece aos radiologistas total acesso à informação necessária 

para atendar às questões clínicas, mesmo as mais específicas. Com efeito, pode-se inferir que 

existe um fluxo transversal a todos estes sistemas (esquema da figura 3.5). Esta situação foi 

bem evidenciada nos dois estudos de caso considerados e no HGO. 

 

Figura 3.4 - Transferência de informação entre HIS, RIS e PACS (adaptado de [16]). 

O processo começa com a criação de um episódio no HIS para realizar um procedimento, 

incluindo a introdução da informação demográfica do paciente. Mais ainda, e caso seja 

necessário, devido às questões impostas pelas seguradoras, poderá haver a necessidade de 

pré-autorização de ordem. De seguida, é criado (se ainda não existir) o número de 

ordem/episódio/exame, sendo feito um agendamento do exame de diagnóstico, com a 

respetiva distribuição dos trabalhos dentro do departamento (lista de trabalhos). Este 

número, que é partilhado com o PACS e o RIS, permite, também, gerir o desempenho do 

exame. Assim, é possível aceder aos estudos de imagem prévios, bem como associar 

corretamente os relatórios aos exames respetivos. Posteriormente, adquire-se a nova imagem 

no equipamento, podendo-se ou não relatar o exame no momento. Esta informação é, então, 

partilhada, segundo as gateways requeridas (HL7 ou DICOM, por exemplo), para os mesmos 

sistemas (PACS, RIS e HIS), onde é armazenada e passa a estar disponível na rede da 

organização. Desta forma, o médico tem acesso aos resultados, podendo visualizá-los em 

qualquer lugar da instituição ou até fora dela (por acesso remoto).  
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Figura 3.5 - Fluxo de trabalho resumido em Radiologia. 

Todavia, consoante o tipo de imagem adquirida, existem diferenças no processamento dos 

dados. Por exemplo, as imagens de RX são diretamente transferidas para o PACS. 

Contrariamente, em TC e RM são adquiridos conjuntos de dados em volume, pelo que é 

necessária uma etapa adicional para a reconstrução das imagens, isto é, estas devem ser 

reconstruídas a partir dos dados “brutos” obtidos automaticamente. Após a reconstrução, os 

dados são, então, enviados para o PACS (esquema da figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Fluxo de dados em Radiologia. 

O PACS apenas fornece ferramentas básicas de processamento para TC e RM, que facilita a 

avaliação do exame. Desta forma, os radiologistas podem, por exemplo, aumentar algumas 

áreas de análise específicas, ou isolar estruturas ou dimensionar e focar certos tecidos. Assim, 

a rotina em radiologia envolve visualizações de imagens 2D e um processamento básico das 

imagens. No entanto, em TC e RM é necessário um pós-processamento avançado para facilitar 

e melhorar o diagnóstico médico. Esta etapa não é suportada pelo PACS, pelo que são 
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necessários softwares mais específicos. A reconstrução 3D/4D dos dados obtidos nestas 

modalidades para, por exemplo, deteção de tumores, são exemplos de softwares de pós-

processamento avançado (AV).   

Assim, independentemente do tipo de sistema que existe em cada instituição, o fluxo de 

dados existente no departamento é comum (figura 3.7). No entanto, e como presenciado no 

CHVNG/E, no Hospital de Santa Cruz e no HGO, os conceitos de HIS e/ou RIS, por exemplo, 

podem ser conseguidos através de diversos sistemas independentes que, ao interagirem entre 

si, criam estes sistemas de TI. Nestes casos, o HIS é um sistema de informação para gestão de 

doentes (sistemas integrados de informação hospitalar - SONHO). Este é transversal a todos os 

serviços do hospital. O RIS é conseguido através da integração do processo clínico eletrónico 

(PCE) com outros sistemas hospitalares (no caso da cardiologia é o CVIS). O PCE é, em todos 

os centros médicos, um software disponibilizado pelo Sistema Nacional de Saúde – Sclínico, 

sendo obrigatório a nível nacional.  

 

Figura 3.7 - Esquema representativo do fluxo em Radiologia e respetivos sistemas invocados. 

Concludentemente, no serviço de Radiologia são necessárias ferramentas de aquisição de 

imagem, processamento básico e pós-processamento avançado da imagem e comunicação de 

dados para os diversos sistemas de TI. As estações de trabalho são os locais físicos onde os 

técnicos e médicos tratam, então, estes mesmos dados (esquema da figura 3.8). Estas 

ferramentas são muitas vezes requeridas por outros serviços hospitalares, nomeadamente em 

cardiologia.  
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Figura 3.8 - Esquema da organização espacial num departamento de Radiologia [50]. 

 

3.1-2. O Serviço de Cardiologia 

No que concerne ao processo de implementação, considera-se o adotante desta tecnologia 

como o serviço de cardiologia. De facto, a compreensão dos processos e necessidades desta 

especialidade é importante para enquadrar este processo. Mais ainda, consoante a 

instituição, é notória a variação desses mesmos requisitos.   

a) Caracterização da realidade na especialidade de Cardiologia 

Para que o serviço de cardiologia funcione e ofereça os melhores préstimos ao paciente, 

existe toda uma variedade de recursos e serviços disponíveis nos diferentes centros. A 

caracterização dos diversos fatores que influenciam a prestação de cuidados, e até a sua 

diferenciação, são essenciais para perceber como se gere o trabalho e como é a interação 

entre todos os intervenientes. Mais ainda, perceber quais as características de cada fator 

isoladamente e, de seguida, a sua interação com os restantes, é de extrema importância para 

a descrição da especialidade de cardiologia.  

Por um lado, é importante conhecer a realidade e as necessidades impostas. Ao longo das 

visitas feitas às instituições consideradas, foi notória a existência destas necessidades. 

Todavia, a realidade de um problema em cardiologia varia consoante o tipo de serviço 

prestado ao paciente. Isto é, para avaliar e diagnosticar uma patologia cardíaca recorre-se 

aos diversos serviços do hospital, normalmente comuns a outras especialidades, mas que 

prestam serviços em cardiologia. Desta forma, existem diferentes necessidades e 

responsabilidades relativamente ao serviço geral (esquema figura 3.9). Consequentemente, é 

possível distinguir cinco grandes sub-serviços que caracterizam esta especialidade: (i) 

Consultas Externas, (ii) Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios (UCII), (iii) Unidade de 

Cuidados Intermédios Coronários (UCIC), (iv) Unidade de Diagnóstico e de Intervenção 

Cardíaca (UDIC) e (v) Laboratório de Ecocardiografia. Cada um deles tem necessidades, fluxos 

de trabalhos diferentes e, até, exames a realizar distintos (tabela 3.3). Esta divisão vem de 

acordo com os EC, cujos serviços de cardiologia têm grande impacto e são considerados 
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centros de referência em cardiologia. Mais ainda, esta divisão permite identificar a origem do 

paciente, isto é, a fonte de admissão do paciente no serviço.  

 

Figura 3.9 - Esquema representativo dos diversos sub-serviços em cardiologia. 

Tabela 3.3 - Realidade hospitalar num serviço de cardiologia. 

Consultas Externas 

Consulta normal do paciente, onde se incluem alguns métodos auxiliares 

de diagnóstico não-invasivos – MCDT’s (holters, EGC, provas de esforço, 

mapas ou manutenção de pacemarkers). 

UCIC 
Unidade especializada no cuidado do paciente adulto e de alto risco, do 

ponto de vista cardiológico que necessite de cuidados intensivos. 

UCII 
Cuidados hospitalares de internamento, incluindo os cuidados intermédios 

onde os doentes são monitorizados após saírem dos cuidados intensivos. 

UDIC2 
Todos os exames que recorrem a aquisições de imagens médicas (RM, TC, 

angiografias, …). 

Laboratório de 

Ecocardiografia2,3 
Realização de todo o tipo de exames de ecocardiografia. 

Por outro lado, os recursos humanos disponíveis são indispensáveis para que haja um fluxo 

de trabalho eficiente no serviço. Dependendo do nível de complexidade do centro 

cardiovascular, estes recursos, nomeadamente o quadro clínico, variam consideravelmente e 

pode haver uma interação entre centros ou entre departamentos do mesmo centro.  

Por fim, existe toda a questão tecnológica que define, uma vez mais, a qualidade dos 

serviços prestados. A integração do serviço com os diversos sistemas informáticos 

hospitalares, bem como os equipamentos e respetivos softwares (para a realização do 

                                                 
2 Sub-serviços onde o software se insere diretamente. 
3 Das instituições consideradas, apenas o Hospital de Gaia comporta o syngo Dynamics no laboratório de 
ecocardiografia. 
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diagnóstico e dos exames) existentes no centro são cruciais na prestação dos cuidados de 

saúde, essencialmente no diagnóstico e tratamento.   

Por conseguinte, a caracterização do serviço de Cardiologia está dependente destes três 

grandes fatores. No entanto, é importante perceber que, apesar de se proceder a esta 

diferenciação, tem que existir interoperabilidade entre todos, permitindo uma correta 

prestação de cuidados ao paciente. Desta forma, a integração de serviços e sistemas é a 

chave do sucesso nesta especialidade médica.  

i) Fluxos de Trabalho 

Como já foi visto, consoante a organização, o tipo de serviços prestados varia e, 

consequentemente, os fluxos de trabalho vão sendo diferentes. Assim, para cada sub-serviço 

já referido, existe um workflow específico. Dito de outro modo, durante o trabalho de campo 

nas diversas instituições ficou percetível que, apesar dos sistemas de TI serem diferentes, os 

fluxos do paciente e atendimento são transversais às instituições. No anexo D encontram-se 

representados os diferentes fluxos de trabalho para cada um dos sub-serviços onde o syngo 

Dynamics atua diretamente (diferentes para cada estudo de caso). Estes fluxos têm por base 

os já representados na figura 3.1, na figura 3.5 e na figura 3.6.  

ii) Sistemas de TI em Cardiologia 

Tal como em radiologia, o departamento de Cardiologia interage com diversos sistemas 

informáticos para obter a informação relevante e necessária para dar início ao processo de 

diagnóstico e tratamento. Assim sendo, e tal como representado na figura 3.1, o processo 

começa com a entrada do paciente e termina após a alta hospitalar do mesmo. Mais ainda, 

como um serviço que recorre a exames radiológicos, há a integração com os sistemas 

informáticos hospitalares HIS e RIS (PCE), PACS e com um CVIS. No entanto, é um serviço 

onde o processamento de imagem vai além do básico, nomeadamente para TC e RM 

cardíacas. Por conseguinte, são, também, imprescindíveis softwares de pós-processamento 

avançado (figura 3.10), recorrendo, normalmente, ao serviço de radiologia.  
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Figura 3.10 - Software de processamento avançado [50]. 

Por fim, e sobretudo nos centros com UDIC, em que existem gastos de materiais cirúrgicos, 

é necessário reportar esses mesmos gastos, por forma a se obter uma correta gestão de 

stocks. Como tal, tem, também, que existir integração com sistemas com este fim.  

b) O Serviço de Cardiologia como utilizador e adotante da tecnologia 

Para este software em particular, o adotante e o utilizador são comuns. De facto, este é 

uma tecnologia destinada ao serviço de cardiologia pelo que, tanto os técnicos, como os 

médicos e/ou chefes de serviço a utilizam no seu dia-a-dia.  

O syngo Dynamics foi devidamente implementado em ambos os estudos de caso. Com 

efeito, o Hospital de Vila Nova de Gaia foi um adotante inovador, pois foi o projeto piloto em 

Portugal. Da forma semelhante, o Hospital de Santa Cruz - centro de referência na zona 

centro de Portugal na área de cardiologia - pertence à maioria dos adotantes imediatos da 

tecnologia. 

A implementação imediata da tecnologia deve-se ao facto de todas estas instituições 

terem um posicionamento socioeconómico alto, com uma visão inovadora. Aliás, foi notório, 

durante o trabalho de campo realizado, o espírito inovador de cada uma destas instituições, 

as elevadas competências técnicas existentes (o corpo clínico é constituído por médicos e 

técnicos com anos de experiência - grande maturidade dentro de cada equipa) e a 

preponderância e influência na tomada de decisão por parte dos “líderes” (chefes de serviço) 

dentro de cada instituição. Além disso, estes têm, para além dos anos de experiência, 

presença e participação ativa nas atividades da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o que os 

motiva, ainda mais, a adquirir dispositivos médicos recentes e inovadores.  

Relativamente aos utilizadores do software, existem algumas diferenças entre o EC-I e o 

EC-II. No primeiro, recorre-se a todas as funcionalidades do software, pelo que a motivação 
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da utilização é diferente em relação ao segundo. De facto, o relato do exame durante a 

própria realização permite reduzir os tempos desde a chegada do paciente ao serviço até à 

sua alta, que leva imediatamente consigo, caso lhe seja dada alta, o relatório redigido. Além 

disso, é feita a integração total com o PACS e o HIS/RIS (PCE) da instituição, permitindo que à 

medida que o utilizador vai realizando o seu trabalho, tenha acesso a toda a informação do 

paciente. Neste estudo de caso em concreto, o levantamento das necessidades foi feito 

previamente, o que levou a uma abertura na implementação do software, facilitando o 

processo. Mais ainda, a complexidade da tecnologia e as competências dos utilizadores eram 

equiparáveis, pelo que o utilizador se encontrava alinhado com a tecnologia e, como tal, o 

processo de implementação foi facilitado.  

Já no segundo estudo de caso, a tecnologia é parcialmente usada dentro do fluxo de 

trabalho do serviço. De facto, o syngo Dynamics apenas é utilizado para visualizar e arquivar 

as imagens das diferentes modalidades do serviço de UDIC. Neste caso, o nível de 

complexidade da tecnologia baixou, pelo que o processo de implementação foi facilitado. 

Todavia, como existiu um maior número de sistemas a serem integrados (nomeadamente o 

software usado para a realização do relatório médico), existiu uma dificuldade adicional na 

implementação global. De facto, todo este contexto externo afeta o processo, tendo, assim, 

que existir uma maior abertura e compreensão, por parte do utilizador/adotante, durante a 

utilização de todos estes sistemas de informação. Com efeito, a integração, a transferência 

de dados e a partilha de informação entre sistemas é algo difícil de concretizar (mais à 

frente, no quarto capítulo, essa dificuldade é vista como um desalinhamento entre o adotante 

e a tecnologia), pelo que tem que existir uma atenção redobrada neste tipo de casos.  

Contudo e, independentemente de todos estes fatores, foi possível inferir, em qualquer 

um dos EC, que a tecnologia facilitou o fluxo de trabalho das instituições, diminuiu os tempos 

de duração de exames e melhorou os resultados clínicos sem ter uma complexidade técnica 

elevada. Esta foi a perceção inicial da tecnologia por parte dos seus utilizadores (de ambos os 

EC) e que se mantêm atualmente.  

c) Contexto Externo e a resposta da empresa fornecedora  

A empresa fornecedora da tecnologia, por ser uma entidade com bastante influência no 

mercado, beneficiou, desde logo, de uma mais fácil aceitação da tecnologia, por parte dos 

adotantes e utilizadores. Mais ainda, a Siemens Healthineers é uma empresa com provas 

dadas na área da saúde, nomeadamente neste tipo de inovações tecnológicas, pelo que é 

considerada uma organização de confiança em relação aos seus concorrentes. Por um lado, 

consegue, desde logo, ter a correta perceção das necessidades dos seus clientes, bem como a 

capacidade de se adaptar aos mesmos, indo de encontro aos seus pedidos e reclamações. Por 

outro lado, a relação de confiança existente entre a empresa e as instituições, 

nomeadamente com os seus “líderes”, facilita a partilha de informação e a resposta às 

dificuldades impostas pelo adotante. De facto, todo o know-how existente dentro da 
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empresa, a formação técnica que pode ser dada pela mesma e todos os outros serviços 

prestados e que são indispensáveis ao processo de implementação da tecnologia, são fatores 

positivos para a aceitação da tecnologia.  

Adicionalmente, a mudança de paradigma na área de TI e a possibilidade de poderem 

surgir necessidades às quais a empresa não consiga responder positivamente, leva a que 

exista uma comunicação externa com outras organizações e entidades concorrentes e/ou 

complementares, possibilitando a formação de uma parceria que melhore a prestação de 

serviços ao cliente. De facto, durante os estudos de caso, foi notória esta capacidade de 

comunicação entre a empresa e outras organizações, tendo tido uma aceitação positiva por 

parte das instituições adotantes. Do mesmo modo, para as restantes organizações esta 

parceria é benéfica, uma vez que adquirem visibilidade no mercado, devido ao alto estatuto 

socioeconómico da empresa fornecedora em questão.  

3.2- A Tecnologia 

3.2-1. A Tecnologia: syngo Dynamics 

O syngo Dynamics é um Cardiovascular Imaging and Information System (CVIS) que faz 

parte de um conjunto de softwares disponibilizados pela Siemens Healthineers para apoio ao 

diagnóstico médico e suporte à decisão em cardiologia e hemodinâmica. O syngo Dynamics é 

um sistema utilizado para a admissão, partilha, exibição, arquivo e gestão de dados clínicos. 

Este software fornece a possibilidade de gerir toda a informação do paciente através de um 

fluxo bidirecional de informação entre o próprio e o sistema de informação hospitalar. Desta 

forma, as careteams têm acesso a toda a informação clínica que foi exportada do HIS/RIS 

(PCE) e do sistema PACS da instituição e podem adicionar ou alterar alguma dessa informação 

para os mesmos sistemas (figura 3.11). Para além disso, a plataforma permite a realização do 

relatório do exame de forma intuitiva e automática.  
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Figura 3.11 - Integração do syngo Dynamics no workflow do serviço de cardiologia. 

O syngo Dynamics é composto por uma série de ferramentas que atendem às necessidades 

complexas do fluxo de trabalho em cardiologia (ecocardiografias, angiografias, bem como de 

técnicas mais avançadas de imagiologia como TC ou RM Cardíaca). Com efeito, este tem 

características de análise de imagem, nomeadamente diagramas cardíacos congénitos e 

diagramas vasculares, com possibilidade de integração de medições, colocadas 

automaticamente no local anatómico correto (figura 3.12), e a capacidade de adição de 

formas, texto ou outros dispositivos relevantes – como, por exemplo, stents - nos diagramas 

(figura 3.13). Estas funcionalidades, enriquecem o relatório e simplificam a comunicação 

entre os utilizadores, tornando, desta forma, o processo de tomada de decisão simples, 

rápido e eficiente.  

 

 

Figura 3.12 - Adição no diagrama cardíaco de medições vasculares por condição (adaptado de [50]). 
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Figura 3.13 – Adição de formas relevantes para ilustrar condição patológica (reproduzido com permissão 
de [50]). 

Na verdade, o syngo Dynamics é um conjunto de produtos ou plataformas. Este incorpora o 

(i) syngo Dynamics Workplace®, (ii) syngo Dynamics Portal Reporting® e (iii) syngo Dynamics 

Mobile®. O primeiro corresponde à unidade instalada na estação de trabalho e recolha de 

imagens, isto é, está incorporado na unidade física de diagnóstico do hospital e combina a 

análise e recuperação de imagens de alto desempenho com uma solução de relatórios 

estruturados e com o arquivo de dados nessa mesma unidade. Assim, a funcionalidade de 

suporte à decisão baseada em normas personalizáveis ajuda a encontrar dados em falta ou 

dados inconsistentes no relatório do procedimento antes de terminar a sessão. A segunda e 

terceira componentes são unidades de acesso remoto, que permitem ao especialista aceder 

ao exame do paciente em qualquer lugar. Efetivamente, o Portal Reporting® é utilizado para 

visualizar, analisar e relatar um exame, com a possibilidade de fazer alterações que serão 

guardadas e atualizadas no servidor. Este recorre ao SilverLight da Microsoft e, como tal, é 

necessária uma instalação prévia numa unidade com requisitos específicos, tanto de software, 

como de hardware. O syngo Dynamics Mobile®, por outro lado, é apenas uma ferramenta de 

visualização e consulta que não necessita de instalação, pois trata-se de uma aplicação móvel 

acessível num navegador normal, sem necessidade de nenhum tipo de instalação prévia 

(“zero footprint”).  

Todas as ferramentas presentes neste software tornam-no um evidence based reporting 

com acesso a várias modalidades (multimodalidade) e com flexibilidade na interface do 

utilizador, permitindo-lhe obter ferramentas de trabalho organizadas, otimizadas e 

parametrizáveis para o próprio.  

Mais ainda, os relatórios são processados de forma automática, isto é, o sistema gera 

automaticamente o texto com base nas medições efetuadas (figura 3.14), tornando possível a 

possível a universalidade do relatório. De facto, um dos grandes problemas no relato de um 

exame é a diversidade na apresentação da informação e dos dados, levando a uma demora na 

compreensão do relatório. Assim, com esta ferramenta, o relatório passa a ter standards pré-

definidos (parametrizáveis para cada adotante) que permitem a estruturação do mesmo, sem 

depender da forma como o médico ou técnico o relata. Este apenas confirma os dados e faz 
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alterações caso seja importante e pode, ainda, acrescentar informação útil nos campos de 

escrita livre, como é o caso das observações ou notas.  

 

Figura 3.14 - Interface para relatório estruturado de exames disponível para os especialistas de 
cardiologia (adaptado de [50]). 

O syngo Dynamics comporta, ainda, uma ferramenta de data-mining que permite exportar 

informação clínica para outros softwares de análise estatística, como o Microsoft Excel. Desta 

forma, é possível analisar dados de diferentes perspetivas e resumi-los em informações úteis. 

O data-mining, permite, através de um conjunto de ferramentas e técnicas (algoritmos de 

machine learning ou de classificação baseados em redes neuronais e estatísticas), a migração 

de dados, sendo possível explorar conjuntos de dados, extrair ou ajudar a evidenciar padrões 

nestes. Estes dados podem ser agrupados de diversas formas tais como hipóteses, regras, 

árvores de decisão, grafos entre outros. Desta forma, é possível obter informação clínica 

fundamentada que auxilia o diagnóstico clínico e as performances de trabalho.  

 

3.2-2. Integração do syngo Dynamics com restantes sistemas de TI 

Este software sendo um CVIS, tem que integrar com os outros sistemas hospitalares por 

forma a se obter toda a informação do paciente. Assim, é essencial que haja 

interoperabilidade e integração com o HIS/RIS (PCE), que contêm os dados de admissão, 

prescrição do exame, número de paciente e toda a restante informação do mesmo (historial, 

demográfica, entre outras), o PACS onde se encontram arquivadas as imagens DICOM e os 

sistemas de faturação e gestão de stocks para finalizar o processo do paciente (figura 3.15). 

Mais ainda, e tal como acontece no Hospital de Santa Cruz, existe a possibilidade de se 

elaborar os relatórios clínicos noutros sistemas, pelo que há a necessidade de integrar com 

esse mesmo sistema.  
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Todas estas integrações são dependentes do tipo de sistemas em si e particulares em cada 

instituição. Aliás, estas são a grande causa de desalinhamentos entre a tecnologia e a 

instituição adotante, tal como se verá no próximo capítulo.  

 

Figura 3.15 - Integração do syngo Dynamics com outros sistemas de TI (adaptado de [50]). 

3.2-3. O syngo Dynamics como resposta às necessidades no serviço de 

cardiologia 

Como se tem vindo a falar ao longo desta dissertação, o serviço de cardiologia é um 

serviço completo e complexo, que responde diariamente a diferentes desafios e necessidades. 

De facto, em cada estudo de caso foram levantadas várias necessidades que exigem resposta 

rápida e eficaz por forma a dar seguimento ao préstimo de cuidados ao paciente. Estas 

necessidades são, na sua grande maioria, comuns a todas as instituições visitadas e inserem-

se em três realidades de atuação essenciais num serviço clínico: (i) gestão dos dados do 

paciente, (ii) integração e interoperabilidade entre sistemas TI e (iii) otimização dos fluxos de 

trabalho e controlo de desempenhos operacionais (tabela 3.4). 
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Tabela 3.4 - Principais necessidades evidenciadas em Cardiologia. 

(i) (ii) (iii) 

Dispersão dos dados do 
paciente Sistemas de TI díspares 

Falta de transparência de 
dados 

A recolha manual dos dados, o 
tempo despendido nesta e a 
forte probabilidade de haver 
erro durante a introdução dos 
dados levam a que haja 
necessidade de ter um sistema 
que contenha toda a informação 
do paciente, de forma 
automatizada, direta e 
organizada. 

A diversidade de sistemas de TI 
existentes dentro de uma 
instituição de saúde aumenta a 
dificuldade de integração e a 
interoperabilidade entre todos, 
o que dificulta a transmissão de 
dados, traz desvantagens na 
colaboração e leva a esforços 
administrativos extra. Assim, um 
sistema que consiga agrupar num 
só ponto todas as funções 
exercidas pelos restantes, 
beneficia o serviço. 

A falta de indicadores de 
desempenho (KPI) em tempo 
real, bem como a geração 
manual de relatórios clínicos e 
operacionais diminuem a 
eficácia e aumentam o esforço 
na realização destas tarefas. 
Deste modo, havendo um 
sistema que permita a 
exportação de dados 
operacionais e elaboração de 
relatórios de forma mais 
automatizada é possível 
aumentar a eficácia do processo. 
e otimiza o fluxo de trabalho. 

Os dois primeiros fatores estão interligados entre si. Grande parte dos problemas 

referenciados pelos utilizadores/intervenientes no processo (nas diversas instituições) são 

relativos à urgência em centralizar a informação clínica do paciente e, como tal, a integração 

destes sistemas de TI é crucial. Dito de outro modo, deve-se tentar reduzir ao máximo o 

número de sistemas a interagir, caminhando para apenas um que comporta todas estas 

funcionalidades. Esta situação foi bastante evidente tanto no CHVNG/E como no Hospital 

Santa Cruz. Por serem centros de referência nacional nesta especialidade, os dados gerados e 

o fluxo de pacientes na instituição são numerosos, pelo que é indispensável que haja um 

acesso rápido à informação.  

Por conseguinte, o syngo Dynamics é um software inovador na área da cardiologia pois 

consegue responder a todas estas necessidades impostas. De facto, o acesso aos dados 

clínicos está assegurado não só pela interoperabilidade entre os outros softwares de TI 

(nomeadamente de outras instituições), como também pela capacidade de aceder à 

informação existente nesses mesmos softwares, e incorporá-la na sua base de dados, 

permitindo o constante acesso à mesma. Aliás, as ferramentas de acesso remoto (Portal e 

Mobile) permitem a partilha e o acesso aos dados, sem haver a necessidade de se estar 

fisicamente presente nas instalações de saúde. Por fim, a possibilidade de elaborar os 

relatórios clínicos de forma estruturada e a extração de indicadores de desempenho do 

serviço (KPI), através do data-mining, permitem que este software responda à terceira 

necessidade imposta em cardiologia (figura 3.16). Todavia, é importante referir que existem 

outras necessidades particulares de cada instituição e/ou serviço, também levantadas 

durantes os diferentes EC e que serão vistas no capítulo seguinte.   
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Figura 3.16 - syngo Dynamics como resposta às necessidades do serviço de Cardiologia nas diferentes 
áreas de atuação. 

Deste modo, o syngo Dynamics partiu de funcionalidades e softwares já existentes em 

saúde (nomeadamente o PACS, relativamente ao arquivo de imagens DICOM) e veio responder 

às carências existentes e referidas pelos cardiologistas, técnicos, enfermeiros e outros 

intervenientes nos diferentes estudos de caso. Por conseguinte, e tendo em conta os 

testemunhos destes intervenientes, considera-se este software como sendo uma tecnologia 

radical, onde se criou uma nova forma de solucionar os problemas existentes. Assim, a 

abertura à implementação desta tecnologia é maior, pois é uma tecnologia que se enquadra 

com as competências técnicas existentes na organização. Mais uma vez, no CHVNG/E, a 

integração do software com o serviço foi bastante positiva, segundo o próprio diretor do 

serviço. Neste caso, todo o serviço recorre a esta tecnologia, quer para aceder à informação 

clínica (integrando corretamente com o sistema de informação hospitalar), quer para a 

elaboração de relatórios clínicos e operacionais.  

 

3.2-4. Tecnologias concorrentes  

Tal como todas as tecnologias, também o syngo Dynamics tem a sua concorrência. De 

facto, são várias as empresas que tentam responder às necessidades impostas na saúde. Na 

tabela do anexo E são ilustrados alguns dos principais concorrentes e respetivas ferramentas 

disponibilizadas, de modo a perceber de que forma cada uma responde a estas necessidades. 

Esta análise de concorrência foi realizada tendo em conta a documentação disponibilizada ao 

público pelas próprias marcas e através de conversas, com os responsáveis pela área de TI da 

Siemens Healthineers, uma vez que estes conhecem bem as tecnologias disponibilizadas. As 
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deslocações ao HGO e ao Hospital de Santa Cruz, permitiram, também, ver como se 

enquadram algumas dessas marcas concorrentes, ajudando nesta mesma análise.   

Deste modo, e apesar das tecnologias concorrentes também satisfazerem algumas das 

necessidades em cardiologia, o syngo Dynamics é aquele que melhor responde e de uma 

forma mais completa, enquanto sistema único.  

O principal concorrente é o software Xcelera disponibilizado pela Philips. Este é aquele 

que tem, tal como o syngo Dynamics, a capacidade de elaborar relatórios médicos 

estruturados, bem como simplificar o workflow clínico com toda a informação dentro do 

departamento de cardiologia. Do mesmo modo que o syngo Dynamics, o Xcelera melhora a 

performance financeira no serviço de cardiologia, facilita a tomada de decisão e abrange 

maioritariamente as mesmas áreas clínicas que o software disponibilizado pela Siemens, 

todavia não contém módulos de eletrofisiologia e de templates parametrizáveis tão 

completos como o software da Siemens.   
 



  

  

 

Capítulo 4  

O Processo de Implementação 

O processo de implementação do syngo Dynamics exigiu algumas mudanças dentro das 

organizações de saúde. No entanto, e contrariamente ao expectável, foi um processo rápido e 

relativamente simples, sem grandes dificuldades de implementação, quer para a empresa 

fornecedora, quer para as organizações adotantes.  

De facto, esta inovação veio colmatar alguns gaps de informação e de processamento de 

dados existentes dentro das organizações. A falha na uniformização da informação nos 

sistemas de TI, na partilha de dados clínicos de acordo com os standards impostos pelas 

instituições de regulação em saúde ou no armazenamento desses mesmos dados foram 

situações reconhecidas pelos adotantes e utilizadores. O syngo Dynamics permitiu acabar ou, 

pelo menos, diminuir essas falhas de uma forma simples e prática. 

Em ambos os estudos de caso, ficou percetível que a implementação do software foi um 

processo gradual, simples e transparente. De facto, nenhuma das instituições reclama 

quaisquer problemas relativos ao software ou à empresa fornecedora durante esse mesmo 

processo. Esta forneceu todos os recursos necessários, foi clara nos objetivos e nas 

explicações dadas. Neste ponto, foi essencial todo o know-how e a experiência que a mesma 

tem neste setor de mercado. De facto, devido à grande experiência da Siemens Healthineers, 

a implementação de um software deste tipo é, hoje em dia, feita de forma estratificada e 

sistematizada, havendo poucos desajustes durante o processo de implementação.  

4.1- Etapas do Processo de Implementação  

A implementação de uma tecnologia médica numa instituição de saúde, nomeadamente de 

um sistema de informação, como o syngo Dynamics, é algo que deve ser feito de forma 

gradual e com a certeza de que esta tecnologia é adequada para a instituição. De facto, a 

Siemens Healthineers segue uma série de etapas, que permitem identificar os pontos-chave 

que devem ser tidos em conta durante o processo de implementação (esquema da figura 4.1).  
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Figura 4.1 – Sequência das etapas do processo de implementação do syngo Dynamics. 

Primeiramente, o contacto é feito através dos responsáveis de vendas. Estes, em conversa 

com os clientes, percebem o que está disponível nas instituições, como poderiam melhorar e 

verificam se existe uma nova necessidade clínica. Mais ainda, a relação de confiança entre o 

adotante e a empresa permite uma maior abertura à adoção ou, pelo menos, à receção dos 

colaboradores para mostrar a nova solução. Assim sendo, após esta primeira conversa, os 

responsáveis de vendas inferem se a Siemens poderá ter uma solução vantajosa para 

Cardiologia e falam com os responsáveis da área de TI de modo a compreender se, de facto, 

existe uma necessidade válida. Caso a resposta seja positiva, é feita uma demonstração da 

solução aos principais e potenciais utilizadores do software e, caso não sejam os mesmos, aos 

administradores da instituição (o adotante). 

Depois, havendo abertura para a aquisição do software, é feito um trabalho de campo por 

forma a levantar as necessidades próprias desse serviço de Cardiologia. Algumas necessidades 

são transversais a todas as instituições (tal como explicado no capítulo anterior e mostrado na 

figura 2.12). No entanto, como o software é parametrizável a cada adotante, são necessárias 

mais informações, nomeadamente qual o tipo de variáveis a introduzir nos relatórios 

estruturados. Cada instituição configura, à sua medida, os templates dos relatórios clínicos, 

sendo possível escolher os tipos de medições que devem comparecer nestes (consoante o tipo 

de exame – ecocardiografia, angiografia, entre outros), quais os parâmetros limites de certas 

medidas, quais os obrigatórios e, até mesmo, configurar o logotipo da instituição. Mais ainda, 

é, também, necessário inferir quais os sistemas de informação existentes na instituição e que 
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integrações têm que ser feitas, por forma a não se perder informação clínica ou prejudicar o 

fluxo de trabalho dentro da especialidade. De facto, estas integrações foram notórias nos 

estudos de caso considerados, onde diferentes sistemas foram integrados com o syngo 

Dynamics. Tanto o EC-I, como o EC-II necessitaram de adaptar a tecnologia, para esta poder 

aceitar os dados oriundos do HIS/RIS/PCE, do PACS ou dos softwares AV da instituição. Por 

outras palavras, a informação do paciente, tal como visto no capítulo 3, está dispersa nos 

diversos sistemas de informação, pelo que é essencial haver uma partilha dessa mesma 

informação. Desta forma, o syngo Dynamics recebe do HIS/RIS/PCE a informação demográfica 

do paciente e o agendamento dos exames. Com esta comunicação é, então, possível criar 

uma lista de trabalho nos equipamentos (que passa através do syngo Dynamics): HIS/RIS/PCE 

  PACS   syngo Dynamics   Modalidade. Para além disso, a imagem adquirida nas 

modalidades é enviada para o CVIS e para o PACS, estando, depois, disponível na rede de 

informação do hospital. O relatório elaborado é, também, integrado no RIS/PCE e associado 

ao respetivo paciente. Por estas razões, a integração do software com os diferentes sistemas 

é um passo crucial durante a implementação. Mesmo após a sua conclusão, é normal 

existirem, durante as fases de seguimento, desajustes entres as diferentes plataformas de TI, 

ou seja, esta etapa é um processo gradual, que ultrapassa o da implementação propriamente 

dito.  

Posteriormente, após o levantamento das necessidades, é apresentada ao cliente uma 

proposta, onde são indicados os requisitos necessários para a implementação do software e 

explicadas quais as tarefas deste durante o processo. Nesta fase, tenta-se chegar a um acordo 

benéfico entre a empresa fornecedora e o cliente. Mais concretamente, são estabelecidos os 

preços de compra, o tipo de licenças que o adotante necessita (pois trata-se de um software 

e, como tal, existem limitações de uso – por utilizador, por fluxo de dados, entre outros), se 

necessitam ou não de hardware complementar, se adquirem o software em conjunto com um 

equipamento de diagnóstico (um angiógrafo, por exemplo), quantas estações de trabalho 

necessitam ou que tipo de ferramentas precisam para responder às necessidades levantadas a 

priori. Neste contrato estabelecido entre organizações podem estar, e normalmente estão, 

também, contemplados os contratos de manutenção e, caso seja acordado, os upgrades e/ou 

updates. Mais ainda, consoante a relação de confiança com o cliente, os contratos podem ser 

alterados. De facto, o Hospital de Gaia (EC-I) é um “cliente da casa”, com inúmeros 

equipamentos e softwares Siemens, pelo que os contratos estabelecidos com esta instituição 

são encarados de forma diferente. Por outro lado, por ser uma instituição de referência em 

Cardiologia, é vantajoso para a Siemens investir neste centro, disponibilizando soluções de 

forma gratuita ou monetariamente pouco significativas, pois os benefícios no futuro serão 

maiores do que as perdas nas vendas, devido à visibilidade que o hospital tem no mercado da 

saúde. Efetivamente, a implementação do syngo Dynamics em Vila Nova de Gaia foi o projeto 

piloto em Portugal.  



 

O Processo de Implementação 

 

58 

Seguidamente, após a instalação do softwarew na rede informática da instituição, a 

empresa fornecedora providencia formação técnica aos diferentes utilizadores – médicos, 

técnicos de radiologia, enfermeiros e/ou administradores. Neste caso, são explicadas as 

diversas funcionalidades do software e respetivos destinatários, isto é, quais as permissões de 

cada um (configurável para cada instituição durante a fase de parametrização). Com efeito, 

consoante o estatuto do utilizador dentro da instituição, os acessos à informação são 

ajustáveis. Por exemplo, no estudo de caso II, o processamento de imagens e o registo dessas 

alterações é feito apenas pelos médicos, pelo que o acesso dos técnicos de radiologia ao 

syngo Dynamics é limitado. Alguns dados são considerados informação crítica e relevante do 

paciente e, como tal, são dadas, aos segundos, permissões para, apenas, visualização e 

armazenamento de imagens. No caso do EC-I, como são os próprios técnicos que elaboram o 

relatório clínico durante a aquisição das imagens, estes têm permissão de edição através 

desta ferramenta. Contudo, o acesso ao syngo Dynamics Portal é, também, limitado, pois, a 

nível clínico, o diagnóstico é feito pelos especialistas em cardiologia, não sendo relevante a 

opinião, nesta etapa, dos enfermeiros e/ou técnicos.  

Por fim, já num período pós-implementação, é feito um seguimento do software dentro da 

instituição. Na sua maioria, este seguimento é realizado durante a instalação de novos 

equipamentos na instituição, a manutenção do software contempladas pelo contrato 

(upgrades/updates), quando as necessidades da instituição mudam, devido, por exemplo, ao 

aumento de fluxo de dados, ao aumento na variedade dos mesmos ou, quando o próprio 

cliente sugere/critica algo relativo à tecnologia ao representante da empresa.  

No entanto, e tal como em todos os processos de implementação, existem 

desalinhamentos entre a tecnologia e a empresa adotante. Muitos deles surgem após o 

processo de implementação estar completo e são levantados no seguimento que é feito pela 

empresa fornecedora ao longo dos anos. Estes desajustes vão de encontro ao descrito no 

capítulo dois. Com efeito, os desalinhamentos levantados durante os estudos de caso podem 

ser divididos em três importantes grupos: (i) técnicos, (ii) devido aos sistemas de distribuição 

e (iii) de valor.  

4.2- Levantamento dos desalinhamentos  

A tecnologia implementada não exige grande capacidade de aprendizagem por parte dos 

adotantes e utilizadores. Com efeito, esta tecnologia, sendo um software que tem como base 

de conhecimento muitos outros softwares de apoio ao diagnóstico, não é uma tecnologia 

complexa, pelo que os utilizadores tiveram, apenas, que adquirir competências relativas ao 

modo de uso das interfaces, principalmente das três ferramentas essenciais (Workplace, 

Portal e Mobile). Na verdade, estes referiram que o software é user-friendly, indo de 

encontro ao que estavam habituados a manipular. Mais ainda, a tecnologia veio facilitar a 

forma como se opera com os dados clínicos, pois permitiu a criação da uma ponte entre a 
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aquisição de dados clínicos, nomeadamente imagens médicas, e o relatório e a avaliação dos 

exames. Estes factos vão de encontro à maturidade clínica existente nas instituições 

consideradas. De facto, tanto o Hospital de Santa Cruz como o CHVNG/E são dois centros de 

referência na área da cardiologia, pelo que a maturidade existente no serviço é elevada. 

Assim, a abertura à tecnologia foi grande, não havendo complicações, nesse sentido, durante 

o processo. No entanto, e como em todas as implementações, existem desajustes entre a 

instituição adotante e a tecnologia que provocam perdas de produtividade, tal como visto no 

capítulo dois [32].  

 

4.2-1.  Desalinhamentos técnicos 

As especificações requeridas pelos adotantes que não são atendidas no início do processo 

surgem como uma incapacidade técnica entre utilizadores e a tecnologia. Problemas a nível 

da utilização de uma ou mais ferramentas disponibilizadas ou ao nível das integrações 

praticáveis com os sistemas de TI (e, sobretudo, aquelas tenham sido, já, realizadas noutras 

instituições, isto é, que existam provas desta integração) foram os principais desalinhamentos 

técnicos encontrados nos dois EC.  

Por um lado, no Hospital de Vila Nova de Gaia surge, aquele que é possivelmente, o 

desalinhamento técnico mais complicado de solucionar atualmente. Com efeito, no CHVNG/E 

todas as funcionalidades do syngo Dynamcis são requeridas pelo serviço, inclusive a 

ferramenta de data-mining. Esta permite a extração de dados de performance clínica e 

administrativa, sendo muito usada para estudos científicos, por exemplo. Contudo, não é uma 

ferramenta totalmente aceite no serviço de cardiologia pois, segundo o adotante, as 

competências técnicas exigidas para a realização de tarefas deste tipo são elevadas e, para 

além disso, a interface não é intuitiva. Esta opinião é partilhada por todos os seus utilizadores 

dentro do centro hospitalar. Por esta razão, a Siemens Healthineers tem vindo a levantar 

quais as principais dificuldades apresentadas pelos utilizadores, bem como o tipo de dados 

que se deseja extrair. Na tabela 4.1 encontram-se sumarizados os principais problemas 

levantados pelos utilizadores e a explicação detalhada desse problema. Assim, com esta 

informação é possível melhorar a interface do data-mining e estão, já, a ser feitos esforços 

pela empresa fornecedora para criar ou modificar a interface, tornando-a intuitiva, de rápido 

acesso ao utilizador e, até mesmo, com a possibilidade de criação de botões de pesquisa fixas 

e diretas (self-service Business Intelligence). Estas novas características permitirão ao 

utilizador retirar a informação relevante, sem haver uma perda extra de tempo na pesquisa 

de indicadores ou em formações técnicas. Aliás, o adotante prontificou-se a fornecer toda a 

informação necessária para estas alterações. Nitidamente, este desalinhamento é devido, 

apenas, a uma menor transparência na utilização da ferramenta e à pouca abertura por parte 

do utilizador em apreender a trabalhar com os recursos que tem disponíveis. Contudo, e 

devido à boa relação do CHVNG/E com a Siemens, a instituição tem liberdade para fazer 
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algumas exigências e tem um constante olhar crítico a todas as soluções disponibilizadas. 

Neste sentido, a Siemens obtém informação válida para melhorar essas mesmas soluções. De 

facto, muitas vezes, quando são disponibilizadas tecnologias, podem não ser cobertos todos 

os pontos ou não corresponderem da melhor forma às necessidades do mercado da saúde. 

Esta comunicação permite chegar a uma taxa de sucesso e satisfação superiores, tanto para a 

empresa fornecedora, como para a instituição adotante.  

Tabela 4.1 - Sumário das dificuldades relativas ao data-mining levantadas no CHVNG/E. 

Dificuldade levantada pelos utilizadores Razão dada pela empresa fornecedora 

Dificuldade na procura dos marcadores 

 A grande quantidade de marcadores existentes na 

pesquisa de data-mining dificulta a procura, pois 

na interface encontram-se todas as variáveis 

existentes no software, mesmo aquelas que não 

são usadas pela própria instituição.  

Dados em inglês e português 

(incoerência) 

Como o software é uma solução existente a nível 

internacional, a base de dados central está em 

inglês, no entanto, à medida que se foi 

parametrizando os dados a cada cliente, alguns 

parâmetros foram introduzidos em português. 

Logo, na procura do data-mining aparecem todas 

as variáveis criadas (inglês e português), pelo que 

podem existir dados redundantes.  

Interface pouco intuitiva 

É necessário algum tempo para perceber qual o 

nome da variável que se quer extrair e procurá-la 

na base de dados. Por não ser uma interface user-

friendly, os utilizadores reclamam que as 

potencialidades desta ferramenta estão abaixo das 

espectativas, sendo, por isso, pouco utilizado.  

Falha na exportação de dados imediatos 

Os utilizadores reclamam que os dados não são 

extraídos em formatos que facilitem a análise dos 

mesmos. No entanto, estes são facilmente 

extraídos para serem importados por outros 

softwares de tratamento de dados, a dificuldade 

não está neste ponto. Está sim na composição dos 

marcadores de extração.  

Por outro lado, no EC-II o software apenas é utilizado para a visualização e arquivo de 

imagens clínicas, pelo que ferramentas, como a de data-mining não se enquadram neste caso. 
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Neste, os principias desajustes técnicos encontrados durante a implementação do syngo 

Dynamics estão relacionados com a visualização de imagens na plataforma Portal e a 

integração com o PACS da instituição. No primeiro, os utilizadores (médicos) reclamam a 

impossibilidade de visualizar as imagens com alta qualidade através dessa plataforma. Com 

efeito, durante a elaboração de um exame de hemodinâmica, mais propriamente durante a 

elaboração do relatório clínico, o médico depara-se com a necessidade de visualizar a imagem 

adquirida para a estudar e interpretar com rigor, enquanto introduz as suas conclusões no 

relatório. Contudo, este tipo de visualização é possível, segundo a própria empresa 

fornecedora, pelo que se infere que existe uma falha ou, talvez, um esquecimento de certas 

definições do software, por parte de alguns utilizadores. Todavia, perante esta realidade, a 

solução pode passar pela compreensão da principal razão deste desconhecimento e, 

possivelmente, por uma nova formação técnica no hospital. Relativamente à integração com o 

PACS, inicialmente ficou definido que esta não seria necessária. No entanto, atualmente essa 

tarefa é essencial para o dia-a-dia do serviço de cardiologia, mais propriamente em 

hemodinâmica (UDIC), onde o recurso de imagens de TC e RM cardíacas é extremamente 

importante para o diagnóstico. De facto, este problema foi evidenciado durante o trabalho de 

campo realizado, pelo que, atualmente, ainda se está a tentar encontrar soluções. 

Efetivamente, a não incorporação do PACS e do software de pós-processamento avançado da 

instituição, leva a que o utilizador tenha que dispensar tempo útil para conseguir aceder às 

imagens, nomeadamente de TC e RM. Estas imagens são adquiridas no departamento de 

Radiologia e gravadas na estação de trabalho de radiologia, no PACS e num CD. Este 

procedimento obriga o utilizador de cardiologia a se deslocar fisicamente ao serviço 

complementar e visualizar as imagens na estação de trabalho referida ou requisitar o CD que 

contém o exame e descarregá-lo para um computador existente no serviço de cardiologia. 

Contrariamente, se existisse integração com todos os sistemas através do syngo Dynamics, o 

especialista acedia, no mesmo local, aos dados que necessita, desde as imagens dinâmicas 

adquiridas no próprio software até às imagens que são importadas dos outros sistemas de 

informação clínica. Assim, este facto surge como um desalinhamento entre a tecnologia e a 

organização adotante, uma vez este tipo de interoperabilidade é possível e já foi realizada 

noutras instituições, nomeadamente no EC-I. Aliás, precisamente por ser praticável, este 

desajuste é facilmente contornado, havendo apenas a necessidade de contactar a empresa 

fornecedora do PACS e do AV, permitindo um fluxo bidirecional de dados. 

 

4.2-2. Desalinhamentos nos sistemas de distribuição 

Neste caso em concreto, com o syngo Dynamics, para além de algum hardware, como 

monitores e alguns computadores que possam vir a ser distribuídos, não existe nenhuma 

tecnologia com a qual o software esteja acoplado e seja distribuído. No entanto, consideram-

se todos os sistemas com que este tem de se integrar como possíveis causadores de 
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desalinhamentos nos sistemas de distribuição. Com efeito, a integração do software com os 

sistemas TI existentes no hospital é, tal como já visto anteriormente, essencial para a 

otimização do fluxo de trabalho dentro da especialidade. Todavia, existindo, muitas vezes 

problemas neste tipo de integrações, a realização de tarefas é dificultada, levando a uma 

incorreta interpretação do adotante e utilizador - este atribui o problema a uma 

incapacidade/limitação do próprio syngo Dynamics.  

Efetivamente, o syngo Dynamics, sendo um CVIS, tem que se integrar com diversos outros 

softwares/sistemas para permitir o fluxo de dados (figura 3.11). O ideal seria haver um fluxo 

bidirecional entre todos os sistemas do departamento. No entanto, a permissão e 

concretização da criação deste fluxo de dados não está, só, dependente da empresa 

fornecedora. As permissões de acesso dadas pela instituição adotante, a compatibilidade 

entre sistemas e a cooperação com as empresas concorrentes são fatores influenciadores 

desta integração. De facto, tanto no EC-I, como no EC-II foi visível a dificuldade em partilhar 

dados entre sistemas, sem criação de redundâncias ao nível dos dados. Mais ainda, estas 

dificuldades afetam a performance dentro do serviço, uma vez que os utilizadores têm que 

introduzir, por vezes, a mesma informação nos diversos sistemas, quando o ideal seria 

automatizar a informação que flui de sistema para sistema.  

Veja-se concretamente o EC-II, onde para além de todas as plataformas de informação 

clínica existentes no hospital (HIS/RIS/PCE, PACS, softwares para gestão de stocks, …), o 

syngo Dynamics integra com o sistema para elaboração dos relatórios, validação e conclusão 

do exame. Neste processo, o médico necessita de incluir as imagens arquivadas no syngo 

Dynamics no relatório clínico. No entanto, não há acesso direto, numa plataforma única, às 

imagens e ao relatório, obrigando à abertura de dois sistemas em paralelo. Este facto provoca 

um desajuste entre a tecnologia e o adotante uma vez que este o considera como o causador 

de conflito. De facto, no momento da implementação esta integração não foi feita uma vez 

que, na altura, era irrelevante para dia-a-dia do serviço. Todavia, com o fluxo de trabalho 

gerado atualmente neste serviço, a partilha de informação, nomeadamente as imagens, entre 

os softwares é crucial. Desta forma, a empresa fornecedora sugeriu três soluções: (i) falar 

com empresa concorrente por forma a integrar as imagens na sua própria plataforma – esta 

seria a solução ideal, (ii) criar um link na plataforma concorrente que permita abrir, 

automaticamente, as imagens no software syngo Dynamics (sem necessidade de abrir 

manualmente o Portal) ou (iii) colocar, na mesma estação de trabalho onde os relatórios são 

redigidos, uma estação syngo Dynamics Workplace. Para além disso, nesta instituição não 

existe um HIS propriamente dito. Este é conseguido através do recurso a duas plataformas de 

gestão hospitalar: uma que gera o número de identificação do paciente e onde são inseridos 

os dados demográficos do mesmo – SONHO - e outra onde se procede ao agendamento do 

exame - PCE. Assim, e visto que o syngo Dynamics apenas entra no fluxo de trabalho após 

conclusão destas etapas (figura 3.15 e figura D.3 do anexo D), seria essencial que este 
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adquirisse a informação gerada pelos sistemas anteriores e atribuísse as imagens ao respetivo 

paciente. No entanto, atualmente este facto não está a acontecer, pelo que os técnicos se 

vêm obrigados a introduzir novamente os dados no aparelho e, só assim, estes são gerados no 

syngo Dynamics.  

Relativamente ao EC-I, neste não existiram desalinhamentos no que concerne à 

informação do paciente, no entanto continuam a existir problemas na visualização de imagens 

de TC e RM. De facto, o software não suporta totalmente este tipo de imagens. Esta situação 

já foi reportada e a Siemens tem em mente um upgrade do software. Todavia, até este ser 

realizado, a incapacidade de haver um visualizador de TC e RM no syngo Dynamics provoca um 

desajuste entre o adotante e a tecnologia. De facto, e tal como já refiro para o EC-II, 

também no CHVNG/E os utilizadores referiram que o acesso e visualização das imagens de 

tomografia computorizada e de ressonância magnética fazem parte do seu fluxo de trabalho 

diário, e, como o software não comporta esta capacidade, é necessário haver integração com 

outros softwares que o permitam. Por um lado, com a integração do PACS a desajuste torna-

se menor, uma vez que, os utilizadores têm, já, o acesso a, pelo menos, às imagens cárdicas. 

Por outro lado, a integração com o software de pós-processamento avançado (AV), que é do 

mesmo fornecedor solucionou o problema, permitindo ao utilizador conseguir aceder às 

imagens nessa aplicação, via syngo Dynamics.  

Por conseguinte, os desalinhamentos nos sistemas de distribuição devem-se, 

essencialmente, às interações entre tecnologias paralelas. Muitos destes desajustes foram, ou 

estão a ser, resolvidos num processo que, segundo um utilizador do EC-I, “é gradual e 

transparente”. Todavia, os restantes levantam questões de compatibilidade, que muitas 

vezes, são difíceis de solucionar devido à pouca abertura, para integração tecnológica entre 

concorrentes.  

 

4.2-3. Desalinhamentos de valor 

Em qualquer um dos estudos de caso, o impacto na performance do serviço foi positivo, 

pois, para ambos, o software otimizou o fluxo de trabalho. No entanto, existem utilizadores 

distintos da tecnologia, o que leva a que a perceção da mesma seja diferente entre e dentro 

da instituição. Efetivamente, o tipo de tarefas varia consoante o estatuto do utilizador e ficou 

evidente que existem dois tipos de utilizadores que criam desalinhamentos de valor (figura 

4.2).  
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Figura 4.2 – Diferentes utilizadores do syngo Dynamcis. 

Por exemplo, no Hospital de Santa Cruz, os técnicos contactam muito pouco com o syngo 

Dynamics, pelo que este não é muito relevante nas atividades do seu dia-a-dia - impacto nulo. 

Contrariamente, os cardiologistas usam diariamente o software e, como tal, surgem 

necessidades inerentes ao seu trabalho que não são cumpridas pela tecnologia. Com efeito, 

neste EC a visualização das imagens durante a redação do relatório é um fator importante 

que faz diminuir a performance do médico, no entanto não é um problema existente no dia-a-

dia do técnico de radiologia. Assim sendo, dentro da própria instituição existem 

desalinhamentos que não são comuns a todos os utilizadores (esquema figura 4.3) e, como 

tal, os esforços a realizar para encontrar a solução têm que ter em conta não só as críticas 

destes utilizadores, mas, também, o cuidado para não alterar a método de trabalho dos 

restantes utilizadores.  

 

Figura 4.3 - Desalinhamento na perceção da tecnologia no Hospital de Santa Cruz. 
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Relativamente ao EC-I, o panorama inverte-se. Neste caso, os médicos contactam muito 

pouco com o software, utilizando-o apenas para visualização de imagens e relatórios (dentro 

da instituição ou por ligação remota – através do Portal e Mobile). Para este utilizador, o 

impacto do software nas suas tarefas diárias é praticamente nulo. Contrariamente, o 

desempenho das tarefas dos enfermeiros/técnicos de radiologia aumentou com a introdução 

do syngo Dynamics, mesmo com todos os problemas de interação de dados vistos 

anteriormente. O fluxo de trabalho é otimizado com este software, com uma redução dos 

tempos de exame e aumento dos resultados do paciente. Todavia, para o médico, que 

necessita das ferramentas de visualização, o software não está totalmente adaptado às 

necessidades deste. Efetivamente, a incapacidade de visualização de imagens de TC e RM, 

impossibilita o diagnóstico e/ou consulta do cardiologista durante um exame. Muitas vezes, 

como complemento ao exame de hemodinâmica, é necessário ter acesso às imagens de TC 

cardíacas. Neste caso, o especialista tem que aceder ao PACS para ver as imagens, o que 

aumenta o tempo de trabalho e dificulta o diagnóstico. No esquema da figura 4.4 é evidente 

o desalinhamento entre os diferentes utilizadores do CHVNG/E.  

 

Figura 4.4 - Desalinhamento na perceção da tecnologia no CHVNG/E. 

Por conseguinte, infere-se que existem dois tipos de utilizadores diferentes nos EC 

considerados, que têm distintos comportamentos de utilização do software. Em cada um 

deles, e tal como visto nas secções anteriores, o impacto é positivo, o que revela o sucesso do 

processo de implementação. Todavia, quando a relevância do software no trabalho diário 

aumenta, o impacto é menos positivo, devido à existência de desalinhamentos. Dito de outra 

forma, como as necessidades são maiores, a probabilidade de existirem situações de 

discrepância entre o adotante/utilizador e o software crescem.  

 Em suma, durante o processo de implementação do syngo Dynamics, a empresa 

fornecedora teve que ter em conta as necessidades de diferentes utilizadores e perceber 
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como a tecnologia se adapta a cada um deles, por forma a responder a essas necessidades 

individualmente, mas sem prejudicar a utilização do software a nível institucional, isto é, a 

cooperação de cada utilizador dentro de cada instituição.  



 

 

Capítulo 5  

Conclusão 

Neste quinto e último capítulo, são feitas algumas referências ao percurso seguido neste 

trabalho, os objetivos alcançados e as conclusões retiradas da análise dos estudos de caso. 

Por fim, são, ainda, dadas orientações para futuras implementações e expostas ideias para 

futuros desenvolvimentos do trabalho realizado. 

5.1- Conclusões gerais 

O estudo e análise do processo de implementação de uma tecnologia surgem como uma 

forma de compreender os principais fatores de insucesso na adoção da mesma. De facto, e tal 

como visto anteriormente, a implementação de tecnologias na saúde é influenciada por 

diversos fatores. Mais ainda, a correta identificação e caracterização do ecossistema de 

implementação (figura 2.13) permitem inferir quais as necessidades de cada adotante, que 

tipo de soluções a empresa fornecedora tem e como atua, quais os fatores externos que 

podem influenciar o processo, nomeadamente a concorrência, que tipo de utilizadores da 

tecnologia existem dentro de cada instituição de saúde e perceber, detalhadamente, a 

própria tecnologia.  

Os estudos de caso considerados permitiram recolher informação acerca de todos estes 

pontos, bem como levantar os desalinhamentos existentes entre a organização adotante e a 

tecnologia. Com efeito, o trabalho de campo realizado nas instituições consideradas (EC-I, 

EC-II e HGO) possibilitou a caracterização do ecossistema de implementação. O Serviço de 

Cardiologia, sendo o alvo desta tecnologia, é um serviço com necessidades complexas e 

específicas, pelo que o correto entendimento dos seus fluxos de trabalho, a perceção dos 

exames realizados ao serviço do mesmo, os sistemas de TI que existem e a interoperabilidade 

entre eles acabam por ser essenciais para a compreensão e estratificação do processo de 

implementação de uma tecnologia como o syngo Dynamics. Todavia, não são só o adotante e 

o utilizador que definem o sucesso de implementação de uma tecnologia. Com efeito, as 
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empresas fornecedoras existentes no dinâmico e exigente mercado da saúde e a concorrência 

podem e, normalmente, exercem uma força positiva na empresa fornecedora, pois a 

variedade de produtos no mercado leva a um aumento da qualidade na prestação de serviços 

e nos produtos apresentados. Adicionalmente, forças externas como forças políticas ou 

decisões tomadas por terceiros, são outros fatores que influenciam o processo de 

implementação. Todos estes fatores foram identificados nos estudos de caso, tendo sido 

possível fazer uma caracterização do ecossistema. De facto, e apesar de serem instituições 

diferentes, localizadas em zonas distintas inferiu-se que existe uma transversalidade entre os 

serviços, onde os fluxos de trabalho e as necessidades são idênticos. Através da análise feita, 

foi possível identificar os serviços que interatuam com a Cardiologia, a origem dos pacientes 

no serviço e o seu fluxo dentro do hospital, bem como identificar concretamente os sistemas 

de TI que existem nestas instituições, compreender como deveriam ser feitas as integrações e 

como estas se processam na realidade. Para além disso, a ida ao serviço do HGO permitiu 

obter informações adicionais acerca de todos estes pontos e, até, conhecer a realidade 

hospitalar, sem recurso à tecnologia em questão.  

Do mesmo modo, com toda a informação recolhida durante o estágio (nomeadamente o 

conhecimento obtido na Siemens Healthineers) e com a caracterização do ecossistema de 

implementação feita previamente, conseguiu-se inferir como se processou a implementação 

do syngo Dynamics nessas instituições. Efetivamente, verificou-se que uma série de etapas 

são seguidas por parte da empresa fornecedora que interpela o cliente com as suas soluções, 

sendo realçada uma potencial carência ou necessidade que possam ser colmatadas. Depois, os 

passos seguintes passam pela aceitação da tecnologia e instalação do software na instituição. 

Em ambos os EC, este processo foi simples, tal como referido pelos representantes das 

próprias instituições. A empresa fornecedora fez todos os esforços para que o processo fosse 

rápido e transversal e, tendo em conta as necessidades existentes na altura, potenciou todas 

as integrações com outros sistemas TI de cada hospital. Mais ainda, apesar de a complexidade 

do software ser, segundo os próprios utilizadores, baixa, e apesar do impacto do mesmo no 

dia-a-dia de trabalho diferir consoante o cargo destes, foi dada pela empresa fornecedora 

formação técnica, para uma total compreensão das suas ferramentas. No entanto, ao longo 

do seguimento que é feito pós-implementação, alguns desalinhamentos foram surgindo em 

cada um dos EC, alguns dos quais ainda se mantêm atualmente. As integrações TI são o 

principal fator de desajuste entre o adotante e a tecnologia, tendo sido referidas como um 

desalinhamento nos sistemas de distribuição. 

Por um lado, o syngo Dynamics, sendo um CVIS, contém diversas funcionalidades e 

especificações técnicas que, caso não estejam bem referenciadas, podem levantar 

dificuldades técnicas entre a tecnologia e o utilizador. De facto, a incapacidade de visualizar 

imagens em alta qualidade no Hospital Santa Cruz ou a difícil utilização do data-mining no 

EC-I foram referidos como desalinhamentos técnicos entre a tecnologia e o adotante. 
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Adicionalmente, verificou-se que, por vezes, estes desalinhamentos surgem porque as 

necessidades dos serviços mudam ao longo do tempo. Efetivamente, no EC-II não houve a 

necessidade, no momento da implementação, de se conceber o acesso ao PACS. Hoje, como o 

fluxo de trabalho em Santa Cruz aumentou, esta função é fulcral para o dia-a-dia de trabalho.  

Por outro lado, os especialistas necessitam de aceder a toda a informação relevante para o 

caso clínico, pelo que é essencial a comunicação entre os sistemas de informação hospitalares 

e de imagem, por forma a otimizar os fluxos de trabalho dentro do serviço de cardiologia. 

Ora, estes acessos são dados, apenas, com autorização dos administradores hospitalares e, 

caso os restantes sistemas TI sejam de fornecedores concorrentes, permissão dos próprios, o 

que nem sempre é facilitado. Assim, a incapacidade de aceder a informação clínica ou 

demográfica do paciente, através do syngo Dynamics, prejudica o fluxo de trabalho no serviço 

de cardiologia, surgindo, então, como um desalinhamento nos sistemas de distribuição. Com 

efeito, no EC-I a integração com os softwares AV, sobretudo para visualizar imagens de TC e 

RM, é uma necessidade presente atualmente no serviço. No EC-II verificou-se a necessidade 

de novas integrações muito importantes para o serviço, nomeadamente entre o HIS/RIS/PCE e 

a plataforma de elaboração dos relatórios. 

Por fim, a estrutura organizacional do serviço de cardiologia leva a que haja vários 

utilizadores do syngo Dynamics (cardiologistas, radiologistas, técnicos). Cada um deles obtém 

níveis de performance diferentes, levando à criação de desalinhamentos de valor [44]. Neste 

caso, os EC considerados são antagónicos. Enquanto no EC-I os médicos contactam pouco com 

o software (apenas para visualização e validação clínica), no EC-II estes são os principais 

utilizadores do software. Assim, no primeiro caso o impacto e a relevância do software são 

praticamente nulos enquanto no segundo são positivos. Os técnicos e outros especialistas 

(como enfermeiros) desta categoria, são os principais utilizadores do syngo Dynamics no EC-I, 

com evidência da uma melhoria de trabalho diário – otimização do fluxo de trabalho. 

Contrariamente, no EC-II, estes utilizadores não recorrem à tecnologia diariamente – impacto 

nulo e relevância baixa no seu trabalho.  

Em conclusão, os estudos de caso levados a cabo, bem como o estudo do serviço de 

cardiologia do HGO permitiram inferir como se trabalha neste departamento e os seus 

principais intervenientes. A implementação de um CVIS neste tipo de instituições tem que ter 

em conta todas estas características, pois existe uma grande influência externa que faz com 

que, mesmo após o término da implementação, tenha que ser feito um seguimento regular, 

de forma a solucionar os problemas institucionais e a manter os clientes satisfeitos com o 

serviço prestado. Como o mercado da saúde é um mercado muito dinâmico, onde a 

concorrência é alta, é essencial estar atualizado no que toca às necessidades específicas de 

cada situação. Assim, uma empresa fornecedora de uma tecnologia, como o syngo Dynamics, 

deve seguir etapas de implementação bem definidas e ter em muita atenção a fase de 

seguimento, pois é, essencialmente, nesta que surgem as maiores dificuldades.  
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5.2- Orientações para futuras implementações 

Como se viu ao longo deste trabalho, a implementação do syngo Dynamics foi um processo 

“gradual e transparente” nas instituições consideradas. No entanto, e como em todas as 

implementações de tecnologias, existiram desalinhamentos entre o adotante e o software, o 

que indica que podem ser feitos esforços nas próximas implementações, por forma a evitar 

estes desajustes. Desalinhamentos com os sistemas de TI ou com 

incapacidade/desconhecimento das ferramentas do software devem ser evitados. Assim, a 

Siemens Healthineers poderia:  

 Transmitir mais informação técnica aos responsáveis de vendas, nomeadamente 

sobre as principais necessidades do serviço de cardiologia e fluxos de trabalho 

dentro do mesmo. Desta forma estes conseguem mapear concretamente quais as 

necessidades do cliente e identificar, de forma clara, a área de atuação na 

instituição.  

 Levantar detalhadamente todos os sistemas de TI existentes e perceber de que 

maneira a empresa consegue integrar ou, até mesmo, substituir, alguns destes 

sistemas, para facilitar a consulta da informação por parte dos utilizadores. Este 

levantamento permitirá evitar futuros erros de incompatibilidade. 

 Fazer um seguimento regular, para assegurar que não surjam erros, problemas ou 

insatisfações dos utilizadores e garantir que, quando se revele uma nova 

necessidade, a empresa aja rápida e agilmente para a solucionar. 

 Alertar o adotante da existência de upgrades do software e, caso seja permitido 

pela instituição, fazer demonstrações, mantendo o cliente atualizado.  

 Fornecer formações do software regulares, após a implementação, por forma a 

não caírem em esquecimento certas potencialidades do software ou a não 

existirem discrepâncias de competências técnicas entre utilizadores.  

5.3- Trabalhos futuros 

Para aprimorar o trabalho desenvolvido, para além da consideração de mais instituições de 

saúde no estudo, existem outras questões que poderão acrescentar valor ao trabalho 

desenvolvido. 

Seria interessante estudar uma nova implementação do software, para compreender como 

se processa a pré-implementação, desde a primeira proposta de venda até à instalação do 

software e seguimento do processo, bem como a consideração de novas instituições que 

contenham a tecnologia, permitindo uma melhor correlação dos dados. 

Para frisar o benefício da solução desenvolvida, poder-se-ia, também, associar o estudo do 

processo de implementação de outros softwares, complementares ao syngo Dynamics. Como 

vimos, os sistemas de TI têm que interagir e fluir a informação entre si. Mais concretamente, 
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o estudo de um software de pós-processamento avançado, para o caso da análise de imagens 

de tomografia computorizada e da ressonância magnética, seria interessante para aprimorar o 

trabalho desenvolvido.  
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Consentimento para Participação numa Entrevista de 
Investigação 

 

Estudo: 

Implementação de um software nos Sistemas de Imagem e de Informação 

de Cardiologia 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado em Bioengenharia da Universidade do Porto, e em 

parceria com a Siemens Healthineers, está em desenvolvimento um estudo conduzido por 

Maria Beatriz Dias, cujo objetivo consiste na análise do processo de implementação de um 

software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS). Pretende-se estudar, em 

particular, as decisões de gestão tomadas ao longo do projeto de implementação no sentido 

de favorecer o melhor ajuste entre a tecnologia e as entidades de prestação de cuidados de 

saúde. Serão considerados como casos de estudo as implementações do software em Serviços 

Prestadores de Cuidados de Saúde que recorrem ao software apenas para análise e 

processamento de dados clínicos e aqueles que também realizam a análise dos resultados, 

elaboram relatórios e retiram dados estatísticos através do mesmo. Os resultados deste 

estudo serão incluídos numa dissertação, no âmbito do referido Mestrado, de título Estudo da 

implementação de um Software Inovador no serviço de Cardiologia e, possivelmente, em 

publicações científicas dela derivadas.  

Por ser fundamental recolher as perspetivas dos vários intervenientes no processo de 

implementação, convidámo-lo(a) a participar neste estudo. Antes de decidir ou não participar 

pedimos-lhe que leia atentamente as informações seguintes e esclareça qualquer assunto 

sobre o qual tenha dúvidas. 

 Esta entrevista é voluntária, pelo que tem o direito de não responder a qualquer 

questão e terminar a entrevista em qualquer momento por qualquer razão. 

 A entrevista não comporta compensações monetárias, financeiras ou outras de 

natureza material. 

 A informação recolhida é confidencial. A sua identidade não será revelada em 

quaisquer relatórios ou publicações resultantes deste estudo. Não será usado o seu 

nome ou qualquer outra referência em concreto à sua pessoa. 

 A entrevista terá de ser gravada em formato digital de forma a poder ser referenciada 

no processo em estudo. A sua permissão para gravar poderá ser revogada em qualquer 

momento. 

 Caso se verifique o abandono desta investigação os dados recolhidos serão eliminados 

no prazo de um mês após a comunicação ao entrevistado(a). 
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O projeto de estudo estará concluído até julho de 2017. Todas as gravações da entrevista 

serão armazenadas num espaço de trabalho pessoal, protegido, até um ano após essa data. As 

gravações serão então destruídas. 
 

 Compreendi os procedimentos descritos acima. As minhas dúvidas foram esclarecidas de 

modo satisfatório, e concordo em participar neste estudo. Recebi uma cópia deste 

formulário. 

 Dou permissão para esta entrevista ser gravada em formato digital. 

 Dou permissão para que a informação recolhida seja publicada para fins científicos, sem 

qualquer referência à identidade do entrevistado. 
 
Nome: 
Assinatura_______________________________________________       Data____/____/_______ 
 
Investigador______________________________________________      Data____/____/_______ 
 
Para quaisquer dúvidas ou questões sobre o estado do estudo, em qualquer momento, é favor 
contactar: 

Maria Beatriz Dias 

bio12016@fe.up.pt ou mariabeatriz.dias@siemens-healthineers.com 

Tlm: +351 935 044 462 

 

mailto:Bio12016@fe.up.pt
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Introdução 
 

Entrevista inserida num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o processo de 

implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS). 

Cada entrevista foca-se na caracterização e segmentação dos contextos de implementação 

e o levantamento de possíveis desalinhamentos sentidos durante o processo de 

implementação, já que o estudo se centra na análise deste processo dentro do seu 

ecossistema de implementação. Ao longo das entrevistas procurar-se-á, também, abordar 

algumas questões sobre o processo de introdução do software, armazenamento de dados em 

cloud e algumas questões mais abrangentes.  
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Guião de entrevista - Empresa criadora do Software 

Introdução 

Os dados a adquirir estão inseridos num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o 

processo de implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS).  

Estas questões são meramente orientadoras para a recolha de informação acerca do 

ecossistema de implementação do syngo Dynamics.  

1. Como se despoletou o interesse na criação deste tipo de software? (Como é que tudo 

começou?) 

2. Para quem estava destinado, inicialmente, este software? Qual o público-alvo? Como 

o caracteriza? 

3. Como foi desenvolvido o software? Inicialmente já tinham em mente as versões Portal 

e Mobile? 

4. Como estava pensada inicialmente a estrutura do software? Qual era a sua finalidade? 

Que entidades ou organizações têm contacto com este? Existe alguma relação entre 

estas organizações (como estão ligadas)? 

5. Há alguma tecnologia que suporte a utilização do software? É requerido algum 

hardware em específico? Como é feita essa alocação?  

6. Que capacidades/conhecimentos e tarefas são necessários em cada organização para 

utilizar o software? Como é esperado que estejam distribuídas?  

7. Tiveram que introduzir ou promover novas tarefas/conhecimentos/capacidades/nos 

papéis dos profissionais? Porquê? Quem o fez? Como o fizeram? Foi igual em todas as 

equipas de trabalho?  

8. Fizeram alguma alteração à estrutura da tecnologia para se adaptar às características 

das organizações adotantes, isto é, à realidade profissional existente dentro de cada 

organização? Que alterações? Foram alterações técnicas? Porquê? Como o fizeram? A 

alteração afetou todas as organizações? Foi igual para todas eles? 

9. Sentiram ou chegou até vós informação de alguma dificuldade por parte dos 

profissionais envolvidos em realizar as suas tarefas através do software? E em 

entender a importância do recurso a este tipo de software? E de organização e 

método de trabalho do mesmo?  

10. Houve alguma parte ou informação da implementação que não estivesse inicialmente 

incluída e tenha sido incluída mais tarde? Qual? 

11. Conseguem medir ou têm medido de alguma forma os resultados (operacionais) destas 

alterações/adaptações? Qual o resultado?   

12. Em que medida esta tecnologia se distancia das disponibilizadas pela concorrência? 

13. Tinham alguma solução anterior a esta tecnologia? 
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Outras preocupações e práticas da gestão:  

14. O que tem acontecido ao longo do processo de implementação do software?  

15. Há algum tipo de seguimento sistemático do impacto do software nos serviços de 

saúde?  

16. Que preocupações tiveram com a introdução do software no mercado? Em que altura?  

17. Que tipos de tratamento dão às propostas que vos chegam?  

Resultados do programa:  

18. Em termos gerais, qual o resultado da implementação do software? Qual o impacto na 

performance operacional? Está-se a tirar proveito do seu pleno potencial?   

19. Da sua perceção, que impacto é que a introdução do software teve nas várias 

instituições?  

20. Que benefícios trouxe o software à empresa?   

21. O que não funciona bem no software? Porquê? Há alguma solução pensada?  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Guião de Entrevista EC-I: Médicos e/ou Técnicos de 
Cardiologia 

Introdução 

Entrevista inserida num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o processo de 

implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS). 

1. Quando lhe foi apresentada/referida a tecnologia aqui em análise, qual era a sua 

perceção sobre a mesma? 

2. Antes da introdução do software, como procediam à visualização e processamento dos 

dados? 

a. E relativamente à elaboração do relatório dos exames, como faziam 

anteriormente? 

3. Que tarefas realiza quando usa o software? 

4. Como foi a introdução dessas tarefas pela primeira vez no seu trabalho? 

5. Pode identificar que etapas houve ou têm havido desde que ouviu falar do software e 

durante a sua operacionalização? Como é a interoperabilidade entre os restantes 

sistemas e o software? 

6. Como foi a sua adaptação a este novo software? Houve necessidade de alguma 

formação? Se sim, como se procedeu? Se não, sente que há necessidade? 

7. Sente alguma dificuldade, na altura de execução do software, em realizar as tarefas 

adicionais? Que tipo de dificuldade? Porquê? 

8. Em que é que esta tecnologia mudou a forma como aborda o seu trabalho, 

nomeadamente no que respeita ao processamento e visualização dos dados? 

a. E à elaboração do relatório? 

9. Os recursos fornecidos pela empresa foram suficientes ou existiu necessidade de 

recorrer a outros que não estavam previamente estabelecidos? 

10. No que concerne ao syngo Dynamics Portal e Mobile, acha que as ferramentas 

disponibilizadas são um complemento importante ao cliente Workplace? 

11. Relativamente à ferramenta de análise estatística dos dados, as opções 

disponibilizadas são suficientes para o tipo de análise de dados que fazem? É um 

recurso importante na área de cardiologia? 

12. Mantém contacto com as instituições envolvidas mesmo após a rotinização do 

software? A implementação deste software contribui de alguma forma para facilitar o 

contacto com os seus pares ou restantes instituições? De que forma? 

13. Que alterações no software ou na realização das próprias tarefas durante o uso do 

mesmo é que proporia ou propôs? Porquê? Quando? Houve alguma alteração 

resultante de uma sua proposta? 



 

Anexo B: Guiões das Entrevistas 

 

85 

14. Que benefícios lhe trouxe o software? Qual é a sua atual perceção do mesmo? 

15. O que é que gostaria de ver corrigido, melhorado ou criado no software? 

16. É um “entusiasta” deste tipo de softwares?  
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Guião de Entrevista EC-I: Chefe de Serviço 

Introdução  

Entrevista inserida num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o processo de 

implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS). 

1. O que o levou a adquirir o software? Partiu de uma necessidade identificada por um 

colaborador?  Que necessidade era essa? 

2. Porque optou por este tipo de software? Como chegou até ele? Qual era a sua 

perceção inicial do software? 

3. Que mudanças nas interações entre os diversos departamentos clínicos e, até mesmo, 

com os outros serviços do hospital trouxe este software? Teve que adquirir algum 

software complementar? E hardware? 

4. Sente que existe alguma dificuldade, na altura de execução do software, em realizar 

as tarefas adicionais que o software impõe? Que tipo de dificuldade? Por parte de 

quem? Porquê? 

5. Como foi a sua adaptação a este novo software? Houve necessidade de alguma 

formação? Se sim, como se procedeu? Se não, sente que há necessidade? 

6. Pode identificar que etapas houve ou tem havido desde que ouviu falar no software e 

durante a sua operacionalização? Sentiu algum impacto na interoperabilidade entre 

sistemas? 

7. No que concerne ao syngo Dynamics Portal e Mobile, acha que as ferramentas 

disponibilizadas são um complemento importante ao cliente Workplace? 

8. E relativamente à capacidade de análise estatística dos dados através do software, é 

um recurso importante no vosso fluxo de trabalhos? As ferramentas disponibilizadas 

são suficientes para o tipo de análise dos dados que fazem? 

9. Mantém contacto com as instituições envolvidas mesmo após a rotinização do 

software? A implementação deste software contribui de alguma forma para facilitar o 

contacto com os seus pares ou restantes instituições? De que forma? 

10. Como caracteriza a relação vendedor/comprador? A comunicação com a empresa 

criadora/fornecedora do software foi facilitada? A empresa facilitou todos os recursos 

para a utilização do software? 

11. Que alterações ao procedimento é que proporia ou propôs? Porquê? Quando? Houve 

alguma alteração resultante de uma proposta sua? 

12. Tendo em conta a realização de tarefas através desta tecnologia e as mudanças na 

empresa que este impôs, qual a sua opinião em relação ao custo/benefício do 

software? 

13. Sente que a(s) necessidade(s) que tinham foram satisfeitas com a implementação 
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desta solução? Quais os resultados após a implementação do software? 

14. Houve benefícios adicionais para além dos que antecipavam? Quais? 

15. O que é que gostaria de ver corrigido, melhorado ou criado no software? 

16. É um “entusiasta” deste tipo de softwares? 
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Guião de Entrevista EC-II: Médicos e técnicos de 
cardiologia 

Introdução 

Entrevista inserida num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o processo de 

implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS). 

1. Quando lhe foi introduzida/referenciada a tecnologia, qual era a sua perceção sobre a 

mesma? 

2. Que tarefas realiza quando usa o software?   

3. Como foi a introdução dessas tarefas pela primeira vez no seu trabalho?   

4. Como foi a sua adaptação a este novo software? Houve necessidade de alguma 

formação? Se sim, como se procedeu? Se não, sente que há necessidade? 

5. Sente alguma dificuldade, na altura de execução do software, em realizar as tarefas 

adicionais? Que tipo de dificuldade? Porquê?   

6. Em que é que esta tecnologia mudou a forma como aborda o seu trabalho, 

nomeadamente no que respeita ao processamento e visualização dos dados?  

7. Os recursos fornecidos pela empresa foram suficientes ou existiu necessidade de 

recorrer a outros que não estavam previamente estabelecidos?  

8. Antes da introdução do software, como procediam à visualização e processamento dos 

dados? 

9. Pode identificar que etapas houve ou têm havido desde que ouviu falar do software e 

durante a sua operacionalização? Como é a interoperabilidade entre os restantes 

sistemas e o software? 

a. A integração com o vosso sistema de relatórios foi facilitada? 

10. No que concerne ao syngo Dynamics Portal e Mobile, acha que as ferramentas 

disponibilizadas são um complemento importante ao cliente Workplace? 

11. Que alterações no software ou na realização das próprias tarefas durante o uso do 

mesmo é que proporia ou propôs? Porquê? Quando? Houve alguma alteração 

resultante de uma sua proposta?   

12. Que benefícios lhe trouxe o software? Qual é a sua atual perceção do mesmo? 

13. O que é que gostaria de ver corrigido, melhorado ou criado no software? 

14. É um “entusiasta” deste tipo de softwares?  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Guião de Entrevista EC-II: Administrador Hospitalar ou 
Chefe de Serviço 

Introdução  

Entrevista inserida num estudo realizado pela FEUP, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, em parceria com a Siemens Healthineers, sobre o processo de 

implementação de um software, um sistema de informação cardiovascular (CVIS).  

1. O que o levou a adquirir o software? Partiu de uma necessidade identificada por um 

colaborador?  Que necessidade era essa? 

2. Porque optou por este tipo de software? Como chegou até ele? Qual era a sua 

perceção inicial do software? 

3. Que mudanças nas interações entre os diversos departamentos clínicos e, até mesmo, 

com os outros serviços do hospital trouxer este software? Teve que adquirir algum 

software complementar? E hardware?  

4. Sente que existe alguma dificuldade, na altura de execução do software, em realizar 

as tarefas adicionais que o software impõe? Que tipo de dificuldade? Por parte de 

quem? Porquê?  

5. Como foi a sua adaptação a este novo software? Houve necessidade de alguma 

formação? Se sim, como se procedeu? Se não, sente que há necessidade? 

6. Pode identificar que etapas houve ou tem havido desde que ouviu falar no software e 

durante a sua operacionalização? Sentiu algum impacto na interoperabilidade entre 

sistemas? 

a. A integração com o vosso sistema de relatórios foi facilitada? 

b. Durante a fase de avaliação no âmbito da solução a adotar, qual(ais) o(s) 

principal(ais) motivo(s) para terem optado por manter a componente de 

elaboração de relatórios, prescindindo da que estaria disponível na solução?  

7. No que concerne ao syngo Dynamics Portal e Mobile, acha que as ferramentas 

disponibilizadas são um complemento importante ao cliente Workplace? 

8. A comunicação com a empresa criadora/fornecedora do software foi facilitada?  

9. Como caracteriza a relação vendedor/comprador? A empresa facilitou todos os 

recursos para a utilização do software? 

10. Que alterações ao procedimento é que proporia ou propôs? Porquê? Quando? Houve 

alguma alteração resultante de uma proposta sua?   

11. Tendo em conta a realização de tarefas através desta tecnologia e as mudanças na 

empresa que este impôs, qual a sua opinião em relação ao custo/benefício do 

software? 

12. Sente que a(s) necessidade(s) que tinham foram satisfeitas com a implementação 

desta solução? 
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13. Houve benefícios adicionais para além dos que antecipavam? Quais?  

14. O que é que gostaria de ver corrigido, melhorado ou criado no software? 

15. É um “entusiasta” deste tipo de softwares? 

 

 



 

 

Anexo C: Exames médicos realizados em 
Cardiologia 

 
  



 

Anexos 

 

92 

Modalidades em Cardiologia 

Os exames cardíacos são essenciais para despistar ou diagnosticar patologias do sistema 

cardiovascular. De facto, o cardiologista dispõe de um vasto conjunto de exames ou 

modalidades no seu dia-a-dia. Com estes, o especialista consegue aceder a pelo menos um de 

três importantes parâmetros:  

 Morfologia: esta refere-se à estrutura do coração que envolve a sua forma 

anatómica, os seus canais, as válvulas cardíacas e as artérias coronárias.  

 Função cardíaca: refere-se à habilidade de bombear do sangue por parte do 

coração. Esta pode ser afetada por uma variedade de condições patológicas, como 

um defeito numa válvula, uma doença muscular ou uma arritmia. Diversos 

parâmetros podem ser medidos para determinar a função cardíaca, tal como o 

volume de sangue que é ejetado pelo coração. 

 Viabilidade: refere-se à condição do tecido muscular cardíaco (miocárdio). Este é 

um parâmetro chave na decisão de tratamento, uma vez que os ataques cardíacos 

destroem o tecido e a extensão de cicatrizes provocadas por estes determinam os 

resultados do tratamento a ser aplicado.  

Assim, existem os exames não-invasivos e os invasivos que, consoante a situação do 

paciente, são realizados nesta área da medicina.  

C.1-     Exames de Primeira linha 

Este tipo de exames são exames simples a que o cardiologista recorre para fazer medições 

de variáveis básicas como pressão sanguínea ou a avaliação dos impulsos elétricos gerados no 

coração, através do ECG (figura A.1). Neste grupo destacam-se, também, os holters, os 

MAPAS, provas de esforço, entre outros. São exames que se realizam durante a consulta de 

cardiologia, por forma a despistar diagnósticos e proceder à prescrição, caso necessário, de 

tratamentos e/ou exames adicionais. 

 

Figura C.1 - Exemplo de diferentes ECG e correspondentes patologias (adaptado de [27]). 
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C.2-     Imagiologia Cardíaca 

A imagiologia cardíaca é constantemente utilizada para avaliar uma imagem cardíaca, 

compreender e diagnosticar patologias. A técnica de imagem escolhida é, normalmente, a 

menos invasiva possível, no entanto aquela que tenha uma melhor eficácia para o diagnóstico 

que se deseja fazer. Mais ainda, consoante o tipo de parâmetros que se quer recolher, a 

técnica escolhida varia. Desta forma, existem essencialmente 4 técnicas de imagiologia nesta 

área médica.  

C.2-1 - Ecocardiografia 

A Ecocardiografia é um exame cardíaco baseado no uso de ultrassons (ondas acústicas com 

frequência superior a 20 000 Hz), sendo um método chave na investigação de doenças 

cardiovasculares [11]. Este tipo de exames é um método bastante acessível, que permite 

obter uma visão geral da morfologia e da função do sistema cardíaco. Neste tipo de exames 

obtêm-se a estrutura, a espessura ou o movimento das paredes e válvulas cardíacas, bem 

como as dimensões dos canais cardíacos. Outro importante parâmetro possível de medir em 

ecocardiografia, e muito útil no diagnóstico cardiovascular, é a Fração de Ejeção (FE), que é 

a capacidade que o coração tem para bombear o sangue para todo o corpo (figura A.2a). Os 

ultrassons fornecem informação precisa acerca do fluxo sanguíneo nas artérias e nas veias, 

onde a visualização dos vasos periféricos é feita recorrendo à técnica baseada no efeito de 

Doppler evidenciado nos ultrassons (figura A.2b). Mais ainda, existe um tipo de 

ecocardiografia, a ecocardiograma Transesofágico (ETE), que é especialmente útil no 

diagnóstico de patologias associadas às válvulas cardíacas. A ecocardiografia é, assim, um 

exame sempre presente no fluxo de trabalho do serviço de cardiologia, nomeadamente para o 

acesso a fatores de risco de aterosclerose. 

 

Figura C.2 - a) Exemplo de uma ecocardiografia com medição da FE; b) Exame de ecocardiografia com 
visualização, por efeito de Doppler, do fluxo sanguíneo (reproduzido com permissão de [50]).   

C.2-2 - Tomografia Computorizada 

A Tomografia computorizada (TC) é um exame para diagnóstico por imagem que se baseia 

numa imagem representativa de um corte de uma parte do corpo [36]. É uma técnica 

a 

a b 
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utilizada numa variedade de aplicações clínicas, nomeadamente para imagens da coluna 

vertebral, da cabeça ou imagens vasculares e para diagnósticos de diversas patologias entre 

as quais cardiovasculares [11]. Este tipo de imagem é obtido através do processamento 

avançado da informação recolhida. A TC segue os mesmos princípios da tomografia 

convencional, isto é, todos os tecidos com diferentes composições absorvem a radiação X de 

forma diferente. Assim, ao serem atravessados por um feixe deste tipo, os tecidos mais 

densos (como o fígado) ou com elementos mais pesados (como o cálcio que está presente nos 

ossos), absorvem maiores quantidades de radiação em relação os tecidos menos densos (como 

o pulmão, que é constituído essencialmente por ar) [51]. Desta forma, a quantidade da 

radiação absorvida por cada parte do corpo analisada é indicada no exame de TC e é 

traduzida numa escala de cinzentos, produzindo uma imagem. Cada pixel da imagem 

corresponde à média da absorção dos tecidos nessa zona (figura A.3). Atualmente, alguns 

equipamentos fornecem múltiplas imagens (multicortes), o que lhes permite fazer, através de 

um pós-processamento avançado dos diferentes cortes obtidos, uma reconstrução 3D do 

tecido a analisar (figuras A.3 e A.4) [19].  

Desta forma, a Tomografia Computorizada Cardíaca, apesar de não ser usada para uma 

avaliação puramente funcional do sistema cardiovascular, permite obter uma visão 3D 

completa do coração, permitindo uma análise da superfície, das válvulas e, em alguns casos, 

uma visualização detalhada das artérias coronárias (o que leva, neste caso, a um fácil acesso 

às características funcionais).  

As TC cardíacas são muito utilizadas em cardiologia para diagnosticar diversas condições 

vasculares, tais como aneurismas. 

 

Figura C.3 - Imagem de alguns cortes da zona cardíaca e imagem 3D do coração obtida por TC 
(reproduzido com permissão de [50]). 
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Figura C.4 - Imagem 3D de TC do coração (reproduzido com permissão de [50]).  

C.2-3 - Ressonância Magnética Nuclear 

A Ressonância Magnética (RM) é uma técnica de diagnóstico baseada na criação de um 

campo magnético para produzir imagens das estruturas localizadas no interior do corpo. 

Durante uma RM, o corpo encontra-se envolvido por um campo magnético muito potente e 

sujeito a pulsos de ondas de rádio [52]. Seguidamente, é criada uma imagem com base na 

forma como os átomos de hidrogénio do corpo reagem com o campo magnético e com as 

ondas de rádio. Os sinais da RM podem proporcionar várias imagens de múltiplos “cortes” de 

um órgão ou de uma parte do corpo. Assim, um pós-processamento dos diferentes cortes 

obtidos pela RM permite a criação de uma imagem tridimensional. Uma vez que as moléculas 

de água são especialmente sensíveis às forças utilizadas nesta técnica, a RM é muito eficiente 

a revelar diferenças no conteúdo de água de diferentes tecidos do corpo. Este facto é 

particularmente importante para a deteção de tumores e para a verificação de patologias ao 

nível dos tecidos moles do corpo, tais como o cérebro, a medula espinhal, o coração ou os 

olhos [52]. E como é uma técnica que se baseia nas propriedades químicas das células e 

emissão de campos magnéticos, é um método sem emissão de radiação, pelo que é menos 

prejudicial do que a TC. 

Em Cardiologia, a RM é bastante útil uma vez que o scanning tri-dimensional ao longo do 

tempo possibilita um acesso eficaz aos parâmetros funcionais do coração. Mais ainda, e assim 

como a angiografia por TC, a angiografia via RM (figura A.5) é uma técnica não-invasiva cada 

vez mais usada para avaliar o sistema cardiovascular, pois providencia resultados comparáveis 

aos obtidos pela angiografia de intervenção e os de angio-TC.  
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Figura C.5 – a) Exemplo de uma imagem do coração obtida por RM; b) Exemplo de um exame RMN 
(reproduzido com permissão de [50]).  

C.3-     Radiologia de Intervenção 

A Radiologia de Intervenção (RI) é um campo clínico altamente dinâmico que combina 

técnicas avançadas de imagem com procedimentos de diagnóstico ou tratamento 

minimamente invasivos [18]. As modalidades de imagem mais utilizadas para a orientação de 

imagens são a fluoroscopia, os ultrassons, a TC e a RM. A RI é, particularmente, benéfica para 

tratamento de intervenções vasculares. Os cardiologistas de intervenção recorrem a imagens 

estáticas ou imagens em tempo real para realizar várias intervenções em qualquer parte do 

corpo. Os procedimentos em RI podem ser agrupados nas seguintes categorias:  

 Cateterismo (figura A.6a): tratamento de uma patologia vascular ou acesso a 

um órgão específico através dos vasos sanguíneos.  

 Biopsia com recurso a agulha (figura A.6b): remoção de uma amostra de 

tecido suspeito para análise.  

 Terapia orientada: os fármacos são introduzidos diretamente na zona lesada 

 Outros tratamentos de intervenção: como a crioterapia, ablações ou 

vertebroplastia.  

    

Figura C.6 – a) Cateterização dos vasos sanguíneos do cérebro em neurocirurgia; b) Biópsia com agulha 
após suspeita de lesão no tecido mamário (reproduzido com permissão de [50]).   

a b 

a b 
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Alguns procedimentos em RI, nomeadamente a angiografia, são fundamentais para o 

diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. 

C.3-1 - Angiografia 

A angiografia é um procedimento invasivo realizado num laboratório de cateterismos. Este 

exame é o mais recorrente em diagnóstico de RI [51] em cardiologia. Nesta, recorre-se à 

angiografia coronária para examinar o interior das artérias coronárias que, nas doenças 

arteriais coronárias, podem estar mais estreitas ou obstruídas. A angiografia coronária (figura 

A.7) recorre a imagem raio-X para examinar os vasos sanguíneos. Para tal, procede-se à 

injeção de um contraste na zona intravascular, que realça os vasos. Este contraste é 

introduzido na circulação sanguínea através de um cateter inserido ou numa artéria periférica 

e encaminhado até ao coração ou na origem das próprias artérias. O objetivo principal da 

angiografia é fornecer um “mapa vascular”, onde várias patologias podem ser detetadas.  

Como é um exame invasivo comporta vários riscos, tais como a possibilidade de derrames e 

ataques cardíacos ou complicações que levam a danos nas paredes do coração ou vasos 

sanguíneos.  

Para além disso, este tipo de exame pode ser usado simultaneamente como forma de 

diagnóstico e tratamento uma vez que, o cateter ao ser introduzido no interior dos vasos 

sanguíneos permite a libertação de medicamentos para o fluxo sanguíneo. 

 

Figura C.7 - Exemplos de uma angiografias coronárias (reproduzido com permissão de [50]). 

a b 
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Figura D.1 - Fluxo de trabalho em Ecocardiografia (comum aos EC-I e EC-II). 

 

Figura D.2 - Fluxo de trabalho em Hemodinâmica para EC-I. 
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Figura D.3 - Fluxo de trabalho em Hemodinâmica para EC-II. 

 

Figura D.4 - Fluxo de trabalho para TC e RM (comum a EC-I e EC-II). 
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Tabela E.1 – Comparação qualitativa entre o software e a respetiva concorrência.  

 



 

 

 


