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1.

INTRODUÇÃO

Introduç ão

ENQUADRAMENTO
A Barómetro de Ideias é a empresa responsável pela implementação, desde o seu início, da componente servidora do
MedicineOne Performance Monitor, solução que analisa o desempenho de cerca de 600 profissionais de saúde utilizadores
de MedicineOne, nas administrações regionais de Saúde de Lisboa, Centro e Algarve.
No projecto MedicineOne Performance Monitor, a Barómetro de Ideias foi ainda responsável pela implementação da
componente de alertas, pela componente de medidas correctoras e pela componente de "reporting". Nesse projecto, a
MedicineOne foi responsável pela implementação do interface com os utilizadores.
Foi também responsável pela implementação integral do delta.online que migrava a informação de todos os servidores numa
datawarehouse, calculando indicadores para os ACES, ARS e Ministério da Saúde. Implementou também um software de
alertas relacionados com indicadores de contratualização.
Finalmente implementou as fases piloto dos projectos GRH e INTRANET na Unidade de Saúde Familiar do Dafundo.
JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
As unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (USF e UCSP's) são constituídas por médicos, enfermeiros e
assistentes técnicos, tendo a responsabilidade de prestar cuidados de saúde aos utentes inscritos num horário que se
encontra definido para cada unidade de saúde.
A intranet da USF Dafundo é actualmente constituída por 1104 ficheiros (382 Mb de informação) nas seguintes categorias:
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- Documentos de apoio clínico
- Informação para utentes
- Documentos administrativos
- Legislação
- Actas
- Normas de orientação clínica
- Procedimentos internos
Estes foram os documentos que ao longo dos 5 anos de história da USF Dafundo foram considerados relevantes para
utilização pelos colaboradores, tendo sido importante estarem disponíveis em ambiente web para que rapidamente todos os
elementos da equipa os pudessem usar como apoio a actividades clínicas, de atendimento administrativo ou de gestão.
A gestão documental é uma tarefa complexa e consumidora de tempo podendo ocorrer optimização de recursos se diversas
unidades de saúde usarem a mesma plataforma e partilharem entre si documentos de trabalho que podem consultar,
modificar e voltar a publicar de forma mais adaptada aos seu próprio modo de funcionamento.
Na unidade de Saúde Familiar do Dafundo, local onde foi efectuado, durante cerca de 5 anos um piloto deste projecto, foi
possível:
a) aos médicos e enfermeiros, terem acessível em ambiente web toda a informação e links que consideraram mais
relevantes para a sua actividade profissional;
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b) aos secretários clínicos terem disponível infomação relevante para os diversos procedimentos administrativos quer
directamente relacionados com o atendimento quer relacionados com as tarefas de backoffice;
c) a todos terem acesso a documentos e instrumentos de trabalho de apoio a procedimentos de gestão como os
processos de gestão de não conformidades, os processos de gestão de incidentes críticos, a gestão de incidentes de
trabalho e a acreditação.
Encontra-se a decorrer concurso público para aquisição de serviços para desenvolvimento e implementação do Sistema de
Apoio aos Cuidados de Saúde Primários. O caderno de encargos desse concurso não contempla o desenvolvimento de
ferramentas de gestão documental com as funcionalidades contempladas na presente proposta.
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Especificações Funcionais e Técnicas
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A solução proposta é constituída pelos seguintes módulos funcionais:

Módulo de Serviços:
 Mensagens
 Relatórios

Os serviços referidos são implementados utilizando tecnologia .net e SQL Server 2005 ou
posterior. Deve ter acesso a um servidor SMTP para ncio de e-mails aos utilizadores.
Cada módulo de serviços deverá estar instalado num servidor com sistema operativo
Windows server 2003 ou 2008.
Estes serviços são executados durante a noite.

Interface Utilizadores:
 Menus de consulta
 Pesquisa
 Relatórios
 Gestão do ciclo de produção
/ publicação / divulgação de
documentos

O módulo de interface com os utilizadores é desenvolvido em ambiente Web, compatível
com Internet Explorer 7 ou posterior, Firefox, Google Chrom e Safari.
Deve ser instalado num servidor com Windows server 2003 ou 2008, IIS, SQL server 2005
ou 2008.
Deve estar acessível por http a partir de todos os postos de trabalho das unidades de
saúde.

 Administração e configuração
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SERVIÇO DE MENSAGENS E RELATÓRIOS
Serviço de Mensagens e Relatóri os

O SERVIÇO DE MENSAGENS E RELATÓRIOS possibilita que esta plataforma comunique com os respectivos utilizadores,
quer por e-mail quer pelo interface de mensagens/comunicação.
Este serviço de mensagens será utilizado com 4 objectivos:
1. Fazer "reporting" da publicação de novos documentos (para discussão ou para utilização). Corresponde ao envio
automático de mansagens de e-mail para todos os elementos da equipa, informando sobre a publicação de determinado
documento, fazendo referência ao seu estado (em discussão ou documento definitivo)
2. Fazer "reporting" (mensal) da utilização do serviço. Corresponde a um relatório mensal com as taxas de acesso aos vários
grupos de decumentos (por unidade de saúde e por utilizador);
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INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA
Interface Utilizadores | Menus de Consulta

O módulo MENUS DE CONSULTA permitirá organizar a informação por classes por forma facilitar as navegação na
plataforma.
Propõe-se a seguinte organização da árvore de menus:
1. Página principal
a. Favoritos (por grupo profissional)
b. Destaques
c. Instrumentos da unidade de saúde
d. Emergências
e. Tops de utilização
f. Contactos
2. Unidade de Saúde
a. Equipa
b. Contactos
c. Reuniões
d. Manutenção
3. Secretariado Clínico
4. Apoio Clínicio
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a. Consulta médica
b. Consulta de enfermagem
5. Processos
a. Referenciações
b. Calculadores
c. Gestão de não conformidades
d. Gestão de incidentes
e. Satisfação profissional
f. Satisfação de utentes
6. Contratualização
7. Acreditação
8. Formação
9. Manual de procedimentos
10. Legislação
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INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA

Figura 1 – Imagem da página principal da intranet da USF Dafundo
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INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA

Figura 2 – Imagem da página de contactos da USF Dafundo
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INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA

Figura 3 – Imagem da página de apoio clínico da USF Dafundo

14-DEZEMBRO-2011

.: 10 :.

2

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS

3

INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA

Figura 4 – Imagem da página de documentos de apoio clínico da USF Dafundo
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INTERFACE UTILIZADORES | MENUS DE CONSULTA

Figura 5 – Imagem da página de Manual de Procedimentos da USF Dafundo
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INTERFACE DE UTILIZADORES | PESQUISA
Interface de Utilizadores | Pesquisa

O módulo de PESQUISA permitirá aceder rapidamente aos documentos através da pesquisa simples ou avançada. A
pesquisa incidirá quer sobre o nome dos ficheiros quer sobre os descritivos e o próprio conteúdo.
Serão utilizados algoritmos produzidos pela Barómetro de Ideias que fazem com que os resultaos da pesquisa sejam
ordenados por ordem de relavância para o utilizador.

Figura 6 – Imagem da página de pesquisa da intranet da USF Dafundo
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INTERFACE UTILIZADORES | PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Interface Utilizadores | Publicaç ão de doc umentos

Na COMPONENTE DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, os utilizadores terão a possibilidade de
1. Aceder à biblioteca de documentos partilhados das restantes unidades, em formato que permita a respectiva utilização
(p.e. word ou excel);
2. Definir o documento como "em discussão" ou "aprovado";
3. Proceder à respectiva publicação, escolhendo os menus a que será indexado;
4. Escolher, dentro de cada menu qual a posição relativa com os restantes;
5. Definir titulo, descrição, palavras chave, autor e plano de manutenção;
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INTERFACE UTILIZADORES | ADMINISTRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
Interface utilizador es | Administração e Configuraç ão

Propõe-se que a COMPONENTE DE ADMINISTRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO seja constituída pelas seguintes
funcionalidades:
Gestão de utilizadores

Permite a criação e alteração das fichas de utilizador e especificar quem tem acesso às áreas de gestão e de
publicação;

Gestão de Perfis

Permite modular os perfis de acesso, que são atribuídos a cada utilizador
Permite activar, inactivar e efectuar as seguintes parametrizações às mensagens:

Gestão de mensagens

- periodicidade
- lista opcional de destinatários

Gestão de Menus
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Arquitect ura do sistema

A arquitectura proposta está conforme com as arquitecturas de referência da Microsoft para a construção de aplicações
Web.
Os processos de desenvolvimento adoptados pela Barómetro de Ideias garantem a escalabilidade e modularidade da
solução, possibilitando assim a sua evolução futura, estando previsto o desenvolvimento de módulos de gestão de stocks, de
inventário, de gestão de satisfação e de reclamações, gestão de recursos humanos, etc.
A plataforma de interface com os clientes assenta sobre um servidor Web Microsoft IIS (Internet Information Server) que
disponibiliza de uma forma integrada as camadas de apresentação, negócio e dados. Como suporte de dados a solução
deverá assentar sobre uma base de dados Microsoft SQL Server 2005 ou 2008. Todos os componentes da plataforma de
interface serão desenvolvidos sobre tecnologia .NET, sendo a camada de apresentação (UIC) baseada em páginas ASP.NET.
Os serviços (indicadores, conectores, alertas, etc) serão desenvolvidos em VB.NET e terão como suporte de dados o SQL
Server 2005 ou 2008.
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Escalabilidade

Esta solução será desenvolvida com uma arquitectura modular e é facilmente escalável. Do ponto de vista modular integrase com a plataforma delta.online indicadores
Estão previstos desenvolvimentos nas áreas de apoio às gestão de unidades de saúde, que foram já testadas em piloto, na
Unidade de Saúde Familiar do Dafundo, designadamente:
- Gestão de inventário e planos de manutenção de equipamento;
- Gestão de stocks

14-DEZEMBRO-2011

.: 17 :.

