
Resumo 
 
As Tecnologias de Informação são um apoio de grande valor na área da saúde e a sua 

implementação e utilização facilitam a vida aos utentes, às pessoas que dão suporte 

aos profissionais de saúde e finalmente aos próprios profissionais de saúde. 

Actualmente existem no mercado ferramentas de apoio à saúde que bem utilizadas 

podem oferecer uma melhoria qualitativa de resultados permitindo que o utente seja 

atendido de uma forma mais rápida e eficaz. 

As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) são serviços hospitalares nos quais a 

informatização é uma mais valia para os diversos intervenientes. O bom funcionamento 

de uma UCI implica uma boa coordenação e interligação entre os médicos, enfermeiros 

e a tecnologia que gera grandes volumes de dados. Estes devem ser devidamente 

transformados em informação útil para que os profissionais possam usá-la nas suas 

avaliações e acções. 

´E fundamental que exista uma forma de os recolher, validar e integrar nas aplicações. 

Muitos projectos têm sido desenvolvidos para integrar dados na área da saúde e 

existem normas que podem ajudar a organizar esta informação. Os benefícios na sua 

utilização evidenciam-se pela informatização eficiente da informação, pela diminuição 

do volume de dados armazenados, pela facilidade de comunicação de dados entre os 

sistemas informáticos e pela facilidade de pesquisa de dados. A norma Health Level 

Seven (HL7) é a que maior evolução tem registado e mais utilização tem tido. 

O objectivo do trabalho que serviu de base a esta dissertação é a aquisição automática 

de dados em UCI’s e a sua integração em Sistemas de Informação com base na norma 

HL7. Pretende-se provar que a tecnologia de aquisição e tratamento automático de 

dados pode ser introduzida com sucesso numa unidade de cuidados intensivos e 

corresponder a uma melhoria dos cuidados prestados. Para esse efeito foi desenvolvido 

um protótipo para aquisição e integração de sinais vitais oferecendo aos profissionais 

de saúde um modo simples e eficaz de aceder a dados. 

Os dados obtidos por aquisição automática foram trabalhados numa base de dados 

relacional e disponibilizados numa interface apropriada. Os dados de base foram 



também armazenados num formato aberto com recurso à norma HL7 versão 3 de forma 

a poderem ser preservados a longo prazo e usados em aplicações futuras. 

De uma forma geral, a adesão por parte dos profissionais que interagiram com o 

sistema foi grande. O uso do sistema de aquisição automática libertou-os para tarefas 

mais próximas do doente e garantiu uma maior fiabilidade nos dados. 

 

 

Abstract 
 

Information technologies (IT) are of great value to the health system. The 

implementation and use of IT helps makes life easier for the patients, the staff that 

supports health professional and the health professionals themselves. Currently, in the 

health market, we can find tools, that can help improve health care quality allowing the 

patients to have faster and more effective results. 

Intensive Care Units (ICU) are hospital departments in which computers can bring 

service improvement. To function efficiently, these departments require good 

coordination and interconnection between the staff and the technology. The data 

generated by the electronic equipment must be correctly transformed in to useful 

information so that the professionals can use it in their evaluations and actions. The 

existence of a way to collect, validate and integrate this information into Electronic 

Patient Records (EPR) is fundamental. 

Many projects have been developed to integrate health data and standards can be 

valuable for this purpose. Using standards helps to organize information and produces 

benefits such as efficient computerization, reduced volume stored for the data, better 

EPR communication and simplify data search. The Health Level Seven (HL7) is the 

most developed and used standard. 

The goal of the work this dissertation is based on the automatic data acquisition in 

intensive care units and its integration into EPR with HL7 protocol. The intention is to 

prove that the technology for acquisition and automatic data treatment can be 

successfully introduced in a intensive care unit and give rise to an improvement in the 

quality of health care. For this effect a prototype for acquisition and integration of vital 



signals has been developed offering the health professionals a simple and efficient way 

to access the data. 

The data acquired had been introduced into a relational database and visualized with an 

appropriate interface. The data has also been stored in HL7 version 3 format to be 

preserved in the long term and used in future applications. 

Generically, the adhesion of professionals who have interacted with the system has 

been good. The automatic acquisition system has made them more available to their 

patients and guarantees a better of the data. 

 


