
RESUMO 
 

Actualmente, é difícil imaginar a prestação de cuidados de saúde nas diferentes instituições, 

sejam elas pequenos centros de saúde até grandes hospitais, sem a ajuda das novas tecnologias de 

informação e comunicação e os sistemas de informação associados. 

Essas novas tecnologias têm um papel muito importante e activo na gestão de processos, 

workflows clínicos e fluxos de informação, entre outras funções de extrema importância. A Unidade de 

Diagnóstico de Patologia Mamária não foge a essa regra dos tempos modernos. Para tal, a unidade dispõe 

de alguns sistemas de informação para gestão desses processos. Mas para essas aplicações serem 

utilizadas na sua total funcionalidade e potencialidade terá de se entender que tipos de processos se 

passam na unidade e o modo como a informação é comunicada. 

Esta dissertação pretende investigar os principais processos, workflows clínicos e fluxos de 

informação associados aos mesmos, de modo a se poder perceber como a comunicação é levada a cabo 

entre profissionais e entre sistemas de informação. Tem como principais objectivos: 1) fazer uma 

fundamentação teórica sobre os diferentes métodos de estudo realizados ao longo da investigação, assim 

como sobre a gestão da informação; 2) observar os diferentes e principais processos que existem na 

unidade, de modo a se poder, no final desse método, sugerir melhorias para alguns processos; 3) analisar 

os logs da aplicação informática mais utilizada pelos profissionais da unidade, o Breast.Care, de modo a 

percepcionar de modo objectivo como os principais utilizadores da aplicação se comportam face esse 

sistema de informação; 4) aprofundar certos pontos de vista, opiniões e certas dúvidas deixadas pelo 

método da observação, através da entrevista; 5) triangular alguns dados dos diferentes métodos utilizados, 

através do método da triangulação. 

Foi realizada a observação participante, onde o autor se inseriu na rotina clínica diária da 

unidade, de modo a perceber melhor que tipos de processos e fluxos de informação se passavam na 

unidade. Foram encontrados sete processos principais, onde se identificaram os processos, os actores 

intervenientes, bem como quando e onde se processavam esses processos. Estes foram esquematizados na 

linguagem UML (Unified Modeling Language). Posteriormente, foram detectados certos fluxos de 

informação associados a esses processos, para mais tarde se sugerirem possíveis melhorias para esses 

processos e fluxos de informação. 

Foi projectado um programa que analisasse os logs dos diferentes utilizadores (com perfis de 

radiologista e de cirurgião), de modo a tentar entender como esses usuários se comportavam face à 

aplicação informática Breast.Care. Os resultados foram demonstrados sob a forma de grafos e tabelas, os 

quais permitiram ver o número de acessos e que tipos de acessos os utilizadores faziam, bem como as 

percentagens. 

Foi realizada uma entrevista semi-estruturada a um utilizador major das aplicações e sistemas de 

informação utilizados na unidade, onde se exploraram os seus pontos de vista e opiniões, dos quais se 

extraíram algumas conclusões pertinentes. 

Através da triangulação cruzaram-se os dados dos diferentes métodos utilizados (observação, 

análise de logs e a entrevista). 



ABSTRACT 
 

Currently, it is difficult to provide care in different institutions, be they small health centers to 

large hospitals, without the help of new information and communication technologies and the associated 

information systems.  

These new technologies have a very active and important role in case management, clinical 

workflow and information flows, among other functions of the utmost importance. The Breast Care Unit 

is no exception to this rule of modern times. To this end, the unit has some information systems to 

manage those processes. But for these applications are used on its full functionality and capability, we 

will need to understand what kinds of processes exist in the unit and how information is communicated. 

This thesis aims to investigate the main processes, clinical workflows and information flows 

associated to better understand how communication is carried out between professionals and between 

information systems. Its main objectives: 1) to make a theoretical framework about the different methods 

conducted throughout the investigation and on information management, 2) to observe the different 

processes that exist in Breast Care Unit in order to be able at the end of this method to suggest 

improvements for some processes, 3) to analyze the logs of a computer application used the most, 

Breast.Care in order to perceive how the main users of the application behave in response to this 

information system, 4) to extend certain views, opinions and doubts left by the method of observation, 

through the method of interview, 5) to triangulate some data of the different methods using the method of 

triangulation.  

Participant observation was conducted, where the author was introduced into daily clinical 

routine of the unit in order to better understand what kinds of processes and information flows exist. The 

author found seven main processes, which identified the processes, stakeholders, as well as when and 

where these processes were processed. These were sketched in UML language. Subsequently, it was 

detected certain information flows associated with these processes to suggest possible improvements to 

the processes and information flows.  

It was designed a software to analyze the logs of different users (with profiles of radiologist and 

surgeon), to try to understand how these users behaved when they were facing the computer application 

Breast.Care. Results were demonstrated on graphs and tables, which allowed to know the number of hits 

and what kinds of access the users did, and its percentages.  

It was performed a semi-structured interview to a major user of applications and information 

systems of the unit, which explored their point of views and opinions, which have drawn some relevant 

conclusions.  

Through triangulation, data was crossed from different methods (observation, interview and log 

analysis).  

 

 

 


