
Resumo 
 
As Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) hospitalares lidam com pacientes que se 

encontram em condições de saúde muito graves e em muitos casos, em risco de vida. 

O ambiente das UCIs é favorável à propagação de agentes infecciosos que afectam os 

pacientes internados. Como tal, é muito importante monitorizar e gerir a informação 

relativa às infecções nas UCIs. 

Diversos sistemas estão a ser desenvolvidos para tentar resolver este problema. 

Em Portugal, o sistema intensive.care tem sido usado em vários hospitais e contém um 

módulo de infecção simples, que é usado para registar e gerir informação sobre 

pacientes e infecções. 

Esta tese dedica-se ao problema do melhoramento do módulo de gestão de infecção 

em UCIs, particularmente no que se refere à proposta de requisitos para um módulo 

avançado, focado nas necessidades de Interacção Pessoa-Computador dos 

stakeholders-chave, tais como os intensivistas (médicos especializados na UCI) e os 

investigadores. 

Uma nova interface gráfica e requisitos para o módulo são propostos, após a passagem 

por várias fases iterativas de desenvolvimento, e trabalhando sempre com a 

colaboração próxima de investigadores e médicos de cuidados intensivos.  

Apesar de o módulo não ser operacional, espera-se que venha a melhorar a gestão de 

informação e que isso, em conjunto com uma interacção amigável possa fazer diferença 

na melhoria das taxas de sobrevivência nas UCIs. 

 
 
Abstract 
 
Intensive care units (ICUs) of hospitals deal with patients in critical life situations. 

The environment of ICUs is favourable to the spread of infectious agents that affect 

patients. It is therefore very important to monitor and manage all information regarding 

infections in ICUs. 



Several systems are being developed to address this problem. In Portugal, the 

intensive.care system has been in use in several hospitals and offers a simple infection 

module to register and manage information on patients and infections. 

This thesis addresses the problem of improving the infection management module for 

ICUs, in particular aiming at proposing the requirements for an advanced module, 

focusing on the user interaction needs of key stakeholders, such as ICU medical doctors 

and researchers. 

A new graphical user interface and module requirements are proposed, after going 

through several iterative development phases in close work with intensive care medical 

staff and researchers. Although the module is not operational, it is expected that 

improved information management and friendly interaction could make the difference for 

improving the survival rates at ICUs. 

 


