
Resumo 
  
Com vista à melhoria dos cuidados de saúde prestados ao cidadão, assiste-se em 

Portugal ao crescente registo e circulação de informação clínica em formato electrónico. 

Este facto traz consigo também preocupações acrescidas com a segurança e 

privacidade da informação clínica e dos sistemas de informação clínica.  

Nesta dissertação, após um levantamento das questões de segurança a considerar nos 

sistemas de informação clínica, são apresentados os resultados de uma análise 

efectuada ao estado actual da segurança dos sistemas de informação clínica em 

Portugal no que se refere ao acesso, armazenamento e circulação da informação 

clínica do paciente. Esta análise incidiu sobre as infra-estruturas e as aplicações 

informáticas das unidades de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS), com 

especial foco no ambiente de utilização do processo clínico electrónico. As aplicações 

analisadas foram o SONHO, o SINUS e os módulos de apoio ao médico (SAM) e às 

práticas de enfermagem (SAPE).  

São também analisadas, na óptica da segurança, algumas tendências de evolução dos 

sistemas de informação clínica tirando partido de tecnologias emergentes.  

No sentido de reforçar a segurança da informação clínica e ultrapassar as muitas 

deficiências encontradas actualmente, propõe-se um conjunto de medidas que incluem 

a implementação de uma Política de Segurança Informática para o SNS e a 

implementação de uma infra-estrutura de chaves públicas (PKI) para a Rede 

Informática da Saúde (RIS). Estas medidas são convenientemente justificadas e, em 

termos gerais, delineadas.  
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Abstract 
  
In order to improve the health care services provided to the citizens, there is an 

increasing registration and circulation of clinical information in electronic format in 



Portugal. This tendency is accompanied by increasing concerns with the security and 

privacy of the clinical information.  

In this dissertation, after analyzing the key security issues of the clinical information 

systems, we present the results of an analysis performed to asses the current security 

status of the Clinical Information Systems in Portugal as for access, storage and 

circulation of the patient’s clinical information. This analysis was carried through in the 

contexts of network infrastructures and clinical applications for the health care units of 

the National Health System (SNS), with special focus for the electronic clinical process. 

The clinical application analysed were SONHO, SINUS, a module to support the doctors' 

activities (SAM) and nursing practices (SAPE).  

An approach is also made to the Systems Information and Communication trends, due 

to emerging technologies and to the new security problems that arise.  

In order to improve the security of the clinical information and overcome the many 

deficiencies found presently, it is proposed a set of measures, comprising the proposal 

for the implementation of an Informatics Security Policy for the SNS and the 

implementation of a public key infrastructure (PKI) for the Health Informatics Network 

(RIS), that as conveniently justified and generally delineated.  
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