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2011 CENTRO HOSPITALAR E 

UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA 

        

Hospitais Universidade Coimbra 

Maternidade Daniel de Matos 

Hospital Geral 

Maternidade Bissaya Barreto 

Hospital Pediátrico 

Hospital Sobral Cid 

GRANDES NÚMEROS 

 
Funcionários –  7.500 

 

Orçamento –  417 M€  

  

Número de camas – 1.849 

 

Número médio de doentes atendidos 

diariamente – 8.500 

 

Utilizadores departamentais da 

Patologia Clínica – 161 

  

Médicos e Enfermeiros – 4.428 

 

Análises diárias realizadas do serviço de 

Patologia Clínica – 20.270 

DIMENSÃO 



O problema, fatores adversos e de sucesso 

4 

DOIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PARA REGISTO DE DOENTES 

 

Com funções semelhantes de ADT 

(Admission Discharge and Transfer)   

 

 RID, Registo e Identificação de 

Doentes, HUC1986 

(Base de dados de doentes  / utente 

único) 

 

GH, Gestão Hospitalar  

(parceria HUC/Glintt), HUC2000 

 

 SONHO, implementado nos 

restantes hospitais do CHUC 

PROBLEMA (MOVIMENTAÇÃO DE 

DOENTES E PROFISSIONAIS)  

 

Dependente do polo, os doentes estão 

registados no GH ou no SONHO.  

    - Os clínicos não veem a totalidade das 

análises do doente. 

    - Pedidos de exames desnecessários. 

    - O doente pode ser picado múltiplas 

vezes. 

    - Existe probabilidade de risco clínico. 

FATORES ADVERSOS 
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FATORES DE SUCESSO 

CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS 

 

Fusão orgânica do serviço de Patologia 

Clínica. 

 

Competência interna do STSI nas 

áreas de base de dados e sistemas.   

 

Experiência do parceiro Maxdata como 

fornecedor, de longa data, de todos os 

hospitais atualmente integrados no 

CHUC.  
  

ALINHAMENTO NOS OBJETIVOS 

 

O laboratório pretende  

     - Melhorar a gestão do laboratório.  

     - Reduzir tempos de execução.  

     - Aumentar o controlo de qualidade.  

 

Os clínicos pretendem 

     - Acesso aos resultados agregados dos 

doentes. 

     - Melhorar a resposta no atendimento à 

urgência. 
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[HIS, Hospital Information System] - DOENTE 

[LIS, Laboratory Information System] – ANÁLISE 
 

ClinidataXXI - Base de Dados unificada de patologia clínica CHUC 

 

SONHO/Sclinico 

Depois de executado o exame o ClinidataXXI 
devolve informação para taxas moderadoras, 
faturação e produção para o HIS do pedido Contexto do doente: 

identificação e 
episódio  

GH Gestão Hospitalar Médico assistente :: pedidos e resultados  

Resultados analíticos agregados 
Doentes unívocos CHUC 

Algoritmo de Agregação 

A solução 

Contexto do doente: 
identificação e 

episódio  



• Diálogo simultâneo, em tempo real, com 2 sistemas centrais de 

gestão de pacientes: SONHO e GH (Glintt) 

 

 

 

 

 

• Fusão automática de históricos analíticos dos utentes, apesar de 

associados a processos distintos nos 2 sistemas centrais 

– Algoritmo de fusão: Nº utente + Data nascimento 
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• Toda a informação existente antes da unificação foi preservada  

(migração 100% dados), incluindo: 

– Configurações 

– Utentes e Resultados 

 

• Clinidata® manteve rapidez apesar de: 

– Maior complexidade da solução  

– CHUC passar a ter a base de dados 

com maior volume diário de análises  

clínicas e maior histórico do SNS: 

• ~125 milhões de análises 

• ~16 milhões de fichas 

• ~3.6 milhões de doentes 
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Principais Resultados 

• Melhor atendimento ao Utente 

– Eliminação da repetição desnecessária de colheitas ao mesmo utente 

– Diagnóstico clínico mais rápido 

– Diagnóstico clínico apoiado em todo o histórico CHUC 
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Principais Resultados 

• Eficiência 

– Redução de pedidos de exames repetidos 

– Maior rentabilização de equipamentos e reagentes 
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Principais Resultados 

• Uniformização e Otimização de processos 

– Padronização da prescrição eletrónica  

– Padronização da exibição de resultados 

– Criação de condições para  

construir uma equipa mais  

forte e coesa 

• Unificação do software,  

determinante  

para reduzir distâncias  

entre os vários polos 

 

11 



Paulo Sousa 
maxdata@maxdata.pt 

www.maxdata.pt 

Questões? 

Abel Amaro 
abel@huc.min-saude.pt 

www.chuc.min-saude.pt 


