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i 

Resumo 

 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação desempenha um papel 

preponderante na sociedade atual, é evidente nos mais variados contextos, nas 

mais variadas áreas de trabalho chegando também à área da saúde, mais 

especificamente ao registo clínico informatizado. Nesta dissertação propõe-se 

uma nova forma de visualização da informação clínica. Para tal analisaram-se os 

sistemas utilizados num hospital público de modo a perceber a sua dinâmica e 

realizaram-se inquéritos a profissionais da saúde sobre as aplicações que usam 

diariamente para efetuar o registo clínico. 

 

Palavras-Chave: 

 

Interfaces Gráficas, Visualização da Informação, Registo Electrónico de Saúde 
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iii 

 

Abstract 

 

The evolution of information and communication technologies plays a leading 

role in current society, being evident in the most varied contexts and areas of 

work, coming to the health area, more specifically, the computerized electronic 

patient records. In this work it is proposed a new way of visualize clinical 

information. For this purpose the systems used at a public hospital where 

analyzed in order to understand its dynamics and surveys were conducted  to 

healthcare professionals about applications they use on a daily basis. 

 

Palavras-Chave: 

 

Graphical Interfaces, Information Visualization, Electronic Health Records 

(EHR) 
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CAPITULO I – Introdução 
 

1.1 Enquadramento 
 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação desempenha um papel 

preponderante na sociedade atual fazendo com que os meios envolventes se adaptem e sigam 

as suas constantes inovações, quer no quotidiano do indivíduo comum até às áreas mais 

específicas da ciência e da investigação. 

Num contexto cada vez mais direcionado para as tecnologias de informação e 

comunicação e sendo estas cada vez mais preponderantes no dia a dia de cada um, surge uma 

maior preocupação na criação de sistemas/ aplicações dedicadas ao utilizador (User Centric 

Interface), ou seja, o utilizador começa a adquirir preponderância quando se chega ao 

desenvolvimento de aplicações e interfaces. Estas novas correntes promovem uma 

interligação a questões de visualização e por sua vez ao design de interfaces, visualização de 

dados, sendo o utilizador uma preocupação central na concessão da ideia. 

A evolução tecnológica é evidente nos mais variados contextos, nas mais variadas 

áreas de trabalho chegando também à área da saúde, mais especificamente ao registo clínico 

informatizado. Os primeiros sistemas de saúde da responsabilidade do estado, foram 

implementados à mais de uma década. Foi entre 2001 e 2002 que os sistemas SAM e SAPE 

(Sistema de Apoio ao Médico e Sistema de Apoio à Prática de  Enfermagem respetivamente) 

fizeram parte do quotidiano e da realidade diária de várias equipas médicas e de enfermagem. 

Rapidamente a evolução fez com que muitos outros sistemas fossem criados com o 

objectivo de colmatar as lacunas existentes no registo de dados de forma global e em rede, 

nomeadamente a criação da prescrição médica electrónica, entre outros, chegando a uma era 

onde os sistemas informáticos fazem parte do dia a dia de qualquer profissional de saúde. A 

par destes, surgem vários sistemas da responsabilidade de empresas privadas que concorrem 

com os sistemas desenvolvidos até então. Estas novas empresas nascem com o propósito de 

responder aos serviços de saúde a nível nacional, através da criação de diversas plataformas 

de auxílio ao registo médico, parametrizações clínicas, registos em contexto hospitalar, gestão 

de stocks, controlo de medicação, etc., empresas como MedicineOne, VitaCare, Alert, que 

para além de estar presentes com os seus sistemas em entidades privadas, Clínicas Médicas e 
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Hospitais Privados, também são adotados em instituições públicas, ganhando terreno face aos 

sistemas desenvolvidos na administração pública. 

Tendo em consideração a diversidade dos sistemas existentes nos espaços de saúde e a 

necessidade evidente da sua utilização no dia a dia por parte dos profissionais, torna-se 

importante a avaliação, em contexto real, dos sistemas em utilização pelos profissionais de 

saúde e essencialmente recolher informação sobre os sistemas adotados no que respeita à sua 

usabilidade, vantagem e mais valia para o registo clínico e acima de tudo a avaliar a análise 

que eles proporcionam. 

 

1.2 Motivação e Objetivo 
 

A criação de diversos sistemas, com variadas forma de interação por parte do 

utilizador, a forma como a informação é organizada e por sua vez apresentada, a necessidade 

de cada vez mais as respostas serem fatores de extrema relevância para o apoio à decisão em 

situações criticas pressupõe a necessidade de repensar sistemas existentes, analisá-los e 

perceber se proporcionam uma real vantagem e utilidade para o efeito criado. 

 

Assim sendo esta dissertação tem como objetivo: 

- Estudar as interfaces na área da saúde; 

- Analisar a percepção dos profissionais de saúde sobre as interfaces das aplicações 

que usam no contexto real de trabalho; 

- Propor um modelo de visualização de informação. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 
 

A estrutura da dissertação é constituída, para além do capítulo introdutório, por mais 

cinco capítulos. 

No Capitulo II apresenta-se uma revisão acerca das interfaces gráficas, da evolução 

das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e por sua vez a evolução tecnológica 

associada. Revê-se também interfaces no campo da saúde e analisa-se uma nova terminologia 

na área das tecnologias, a eHealth.  
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No Capitulo III realiza-se uma análise aos sistemas utilizados pelos profissionais de 

saúde na sua prática clínica. Os sistemas em estudo foram, o sistema SAM, SAPE e SClinico, 

concluindo este capitulo com a comparação entre os dois primeiros sistemas mencionados 

com o último. 

No Capítulo IV expõem-se os resultados obtidos no inquérito realizado a profissionais 

de saúde em contexto hospitalar. 

No Capítulo V é apresentada é apresentada uma proposta de um modelo de interface 

de uma aplicação informática em ambiente hospitalar. Essa proposta pretende dar resposta a 

uma visualização integrada e global de informação, tornando possível apresentar uma 

visualização integrada de aspetos fundamentais para a avaliação clínica e um utente. 

No Capitulo VI apresentam-se as conclusões retiradas no decorrer do trabalho, quer 

nas componentes de pesquisa, assim como no trabalho de campo realizado. Acrescentando o 

trabalho futuro a realizar-se de modo a concluir a proposta da melhor forma possível.  

Nos separador dos Anexos estão presentes suplementos associados ao trabalho. Os 

modelos de inquérito utilizado, as tabelas de recolha de dados. 
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CAPÍTULO II - Interfaces Gráficas do Utilizador 
 

Desde os primeiros desenhos das cavernas, até aos corredores dos supermercados dos 

dias de hoje, há algo que permanece igual: o cérebro humano compreende rapidamente 

imagens gráficas. Este conceito é a base por trás da utilização generalizada de interfaces 

gráficas.  

As interfaces gráficas oferecem aos utilizadores uma forma visual de interagir com o 

computador e tornou-se onipresente em quase todos os níveis de computação pessoal. Os SO 

(Sistemas Operativos) dos computadores recentes dependem fortemente de Interfaces 

Gráficas e o estudo e desenvolvimento dessas interfaces é uma área crescente das ciências de 

computadores. 

Em retrospetiva, o desenvolvimento das interfaces gráficas parece uma evolução 

natural e inevitável em computação. Contudo, os computadores funcionam no reino da 

sintaxe ou da estrutura e a ordem da linguagem, enquanto os seres humanos tendem a pensar 

em termos de semântica, ou significado [1]. Os computadores trabalham no domínio da 

sintaxe, mas as ações são sobre semântica. Um sistema útil incorpora ações corretas numa 

sintaxe que é fácil de compreender, isso porque ele carrega a semântica [2]. 

Da perspetiva do utilizador, existem cinco conceitos chave que contribuem para 

colmatar a lacuna entre a sintaxe e semântica e criar o que é conhecido como um ambiente 

operativo amigável. Esses cinco elementos são: 

- Apreensão: A capacidade de um utilizador se ajustar ao ambiente operacional 

rapidamente; 

- Eficiência: A capacidade de um utilizador ver um aumento significativo da 

produtividade na sua utilização; 

- Memorização: A capacidade de um utilizador deixar o sistema por um período de 

tempo e voltar ao ambiente sem ter de aprender a utilizá-lo novamente; 

- Erros: O ambiente operativo não deve conter bugs e erros que impeçam a 

produtividade ou causar frustração nos utilizadores; 

- Satisfação: A opinião do utilizador deve ser que o ambiente o auxilia e é de fácil 

utilização [3]. 
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Na década de 1960 a tecnologia tinha avançado ao ponto onde as interfaces gráficas 

começaram a surgir. Em 1963, no MIT (Massachusetts Institute of Technology),  Ivan 

Sutherland desenvolveu um editor gráfico, o Sketchpad. O Sketchpad foi pioneiro nos 

conceitos de computação gráfica, incluindo as estruturas de memória para armazenar objetos, 

a capacidade de zoom in e zoom out no ecrã e a capacidade de fazer linhas perfeitas, cantos e 

junções. Pode-se afirmar que esta foi a primeira interface gráfica muito antes do termo GUI 

(Grafical User Interface – Interface Gráfica do Utilizador) ser criado. Para utilizar o 

Sketchpad, como representado na Figura	   1, usava-se uma caneta de luz e uma “caixa” de 

botões (visível na mão esquerda). Os quatro botões pretos abaixo do ecrã funcionavam para 

escalar a imagem. 

 

	  
Figura	  1	  -‐	  Sketchpad	  de	  Ivan	  Sutherland,	  1962	  [4]	  

 

O trabalho conjunto de Englebart e Sutherland [1] na década de 1960 procurou definir 

as bases de como as Interfaces Gráficas seriam utilizadas nos computadores modernos. Esse 

trabalho introduziu três conceitos básicos que ainda orientam as Interfaces Gráficas dos dias 

de hoje. 

O primeiro conceito refere-se ao teclado, que é o dispositivo de entrada mais 

associado à interação humano-computador. O segundo refere-se ao dispositivo de entrada 

mais comum para as interfaces gráficas, que é o rato. Este é um dos melhores dispositivos 

apontadores criado para a interação com o computador. Além da sua simplicidade e baixo 

custo, é de simples utilização, basta colocá-lo numa superfície plana e utilizá-lo. Embora 

existam outros tipos de dispositivos de entrada para interfaces gráficas, o rato e o teclado são 

os tipos mais comuns. Note-se que a evolução do rato é quase inexistente, mantendo a sua 

ergonomia e comandos, embora se observe evoluções, tanto no tamanho como na adição de 
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comandos, a sua essência básica mantem-se a todos, ver a Figura	  2 e a Figura	  3. Por fim, 

outro conceito importante que se desenvolveu durante os primeiros dias do desenvolvimento 

de Interface Gráfica é a ideia de manipulação direta, ou seja, o que vê é o que obtém 

WYSIWYG (What You See Is What You Get). Segundo Johnathan Hodgson [1], as ideias 

centrais de manipulação direta são a visibilidade de objetos e ações de interesse, rápidas e 

reversíveis, ações incrementais e substituição de sintaxe da linguagem por manipulação direta 

do objeto de interesse. 

 

 

  
	  
Figura	  2	  -‐	  Douglas	  Engelbart	  -‐	  O	  inventor	  do	  rato	  [5]	  

 

       
Figura	  3	  -‐	  O	  primeiro	  rato	  [6]	  

 

O percurso para trazer um SO baseado nas Interfaces Gráficas para o mercado marcou 

a história do computador pessoal. A história começa no Xerox Palo Alto Research Center 

(PARC), onde durante a década de 1970 algumas das melhores mentes da ciência da 

computação criaram os conceitos básicos para as interfaces gráficas de Utilizador que estão 



	  
	  
	  

8	  

em uso em quase todos os computadores pessoais de hoje, proporcionando uma melhoria nos 

SO (Sistemas Operativos) e consequentemente nas interfaces gráficas [7]. 

As interfaces gráficas do utilizador estão maioritariamente suportadas no padrão de 

Arquitetura MVC (Model View Controller – Modelo Vista Controladores). Este padrão de 

arquitetura foi criado pela Xerox Parc nos anos 70. 

 

MVC – Model View Controller 

 

A Figura	  4 representa como opera o modelo MVC, o objetivo essencial do MVC é 

preencher a lacuna entre o modelo mental do utilizador  e o modelo digital que existe no 

computador. A solução ideal do MVC suporta a ilusão do utilizador ver/ visualizar e 

manipular as informações diretamente [8].  

 

 

	  
Figura	  4	  -‐	  Arquitetura	  do	  padrão	  MVC:	  Mental	  Model/	  Computer	  Model 

 

A arquitetura MVC foi concebida como uma solução geral para o problema dos 

utilizadores que detêm e necessitam de controlar um grande e complexo  conjunto de dados. 

Estabelece uma divisão de responsabilidades entre os componentes, facilitando assim o seu 

desacoplamento em termos de implementação [9]. 

O Modelo representa o estado atual das entidades do domínio, sejam estas, por 

exemplo, bases de dados ou conjuntos de ficheiros num SO ou estruturas de objetos [10]. Os 

modelos representam o conhecimento, pode ser um único objecto (vulgar), ou pode ser uma 

estrutura de objetos. 
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A Vista é responsável por capturar a entrada de dados do utilizador e por mostrar os 

resultados baseados no estado do Modelo. Uma Vista é uma representação (visual) do 

Modelo. Normalmente destacam-se alguns atributos do Modelo suprimindo-se outros. É 

como agir com um filtro de apresentação. A Vista é anexada ao seu Modelo (ou parte do 

Modelo) e recebe os dados necessários para a apresentação daquele fazendo “queries”. 

Também pode atualizar o Modelo enviando mensagens adequadas. Todas estas perguntas e 

mensagens têm de estar na terminologia do Modelo, a Vista, portanto, tem que saber a 

semântica dos atributos que o Modelo representa [10]. 

Já o Controlador reage a eventos desencadeados na Vista, que poderão motivar 

mudanças no estado do Modelo. Essas alterações são posteriormente exibidas na Vista. É o 

elo de ligação entre o utilizador e o sistema. Ele fornece outputs ao utilizador, apresentando 

menus ou outros meios de modo a permitir ao utilizador a introdução de comandos e dados. O 

Controlador recebe inputs do utilizador, traduz esses inputs para mensagens adequadas e 

passa estas mensagens de um para um, ou para mais pontos da Vista. No entanto o 

Controlador nunca deve complementar a Vista. Por outro lado, uma Vista nunca deve saber 

sobre a entrada do utilizador, tais como interações com rato e teclado. Deve ser sempre 

exequível escrever um método em que o Controlador envie mensagens às Vista que 

reproduzem exatamente qualquer sequência dos comandos por parte do utilizador. Para 

demonstrar a dinâmica da arquitetura padrão MVC segue em baixo a Error! Reference 

source not found. que descreve a sua dinâmica. 
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Figura	  5	  -‐	  Arquitetura	  do	  padrão	  MVC	  [11] 

 

A utilização da arquitetura MVC possui várias vantagens, nomeadamente: 

 

- Facilita a reutilização do código, a manutenção e a adição de recursos, apresentando um 

caráter escalável e com um elevado grau de portabilidade; 

- Permite a divisão de tarefas e o desenvolvimento faseado, pela sua característica modular; 

- Possibilita múltiplas vistas (vista) para o mesmo modelo; 

- Disponibiliza um suporte robusto, existindo diversas entidades que estão a adotar esta 

arquitetura [12]. 

 

2.1 Design de Interfaces 
 

Atualmente a maioria dos utilizadores de computador pessoal usa como SO o 

Windows, MacOS X ou Linux, como representado no Gráfico da Figura	   6. As interfaces 

gráficas evoluíram ao ponto em que as janelas e os ícones tornaram-se um elemento padrão 

em quase todas as interfaces gráficas, estando completamente enraizado na forma como o ser 

humano utiliza os computadores. As metáforas utilizadas permitem e ajudam a compreender e 



	  
	  
	  

11	  

descodificar os ambientes digitais. Se pensarmos na secretária/ ambiente de trabalho do 

computador, podemos facilmente identificar elementos paralelos à nossa realidade, 

nomeadamente o “caixote do lixo” que no ambiente digital representa a reciclagem (o lixo). 

   

	  
Figura	  6	  	  	  -‐	  Top	  7	  de	  SO	  em	  desktop	  entre	  Janeiro	  de	  2014	  a	  Janeiro	  de	  2015	  [13] 

 
 

 Enquanto as interfaces se vão desenvolvendo e aperfeiçoando, o WIMP (Windows, 

Icons, Menus and Pointers - Janelas , Ícones, Menus e Apontadores) onde a Xerox foi 

pioneira,  tem vindo a dominar as interfaces gráficas. Quase todas as interfaces gráficas 

modernas dependem de todos os elementos do WIMP. O primeiro elemento é a Janela, o 

sistema de janelas é para partilhar recursos de apresentação gráfica de um computador entre 

vários aplicativos ao mesmo tempo. Em alguns sistemas de janelas, como o Microsoft 

Windows, cada instância de um aplicativo possui a sua própria janela, enquanto que em 

outros, como o Mac OS X, cada aplicativo tem sua própria janela, independentemente do 

número de instâncias em execução na máquina. 

Outro componente do WIMP é o Ícone. Nos sistemas modernos das interfaces 

gráficas, um ícone  é uma representação gráfica de um objeto, de um conceito ou de uma 

ação. É uma imagem que representa quer um objecto real, tal como a imagem de um pequeno 

CD para representar o conteúdo de um CD-ROM ou uma imagem simbólica, tal como um 

globo para representar um Browser. Outro exemplo mais realista é o ícone da reciclagem na 

55%	  
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secretária/ ambiente de trabalho do computador, que na maioria das vezes é associado à 

imagem de um “caixote do lixo”. Existe, de certa forma, um paralelismo associado entre a 

imagem e a sua representação gráfica, que geralmente está relacionado com o real ou com 

elementos que nos façam associar e compreendê-la facilmente. 

O terceiro componente básico do WIMP é o Menu. Os Menus permitem que o 

utilizador selecione um comando a partir de uma lista de vários comandos disponíveis para a 

janela que está em utilização. Os menus das interfaces gráficas atuais são compostos por 

várias partes diferentes, incluindo a barra de menu-bar, que é uma área que contem os itens de 

menu disponíveis para utilizar uma janela específica e itens de menu, que são os comandos 

disponíveis para o utilizador. Existem também vários tipos de menus, incluindo menus 

hierárquicos. Os menus hierárquicos permitem ordenar os tópicos do menu de forma 

sequencial criando uma hierarquia da informação. São menus muito versáteis dado que na 

grande maioria são menus extensíveis, podendo assim agregar um variado número de tópicos 

que se vão estendendo mediante a pesquisa do utilizador não estando limitados ao tamanho da 

página, como no caso dos menus horizontais, que têm que respeitar as dimensões dos layouts. 

Outro recurso novo são menus que se encontram “escondidos” ou menus contextuais, não 

oferecem nenhum indício visual para a sua utilização ou existência, apenas são visíveis 

quando se clica no botão direito do rato no sistema Mac OS X, ou Windows XP e só então 

serão mostrados um desses menus “escondidos”. 

A seleção de um item de um menu é fácil, o utilizador só tem que ser preciso numa 

direção (vertical) e pode ser descuidado na direção horizontal, desde que não "saia para fora" 

do menu [1]. 

Outros novos desenvolvimentos no design de menus incluem menus pop-up, que não 

estão contidos num menu-bar e normalmente não oferecem os itens de comando como o 

menu típico, habitualmente, os itens de menu pop-up são seleções que um utilizador pode 

fazer. Em bom design de interfaces gráficas, menus pop-up são geralmente bem assinalados 

com sinais visuais de feedback, como por exemplo “setas para baixo”. 

O último elemento do WIMP é o Apontador, este desloca-se no ecrã, em resposta a 

um dos dispositivos de entrada disponíveis ligados ao computador. É um elemento da 

Interface Gráfica que não mudou desde Sutherland’s Sketchpad. 

Uma das tendências recentes na área da computação pessoal é o aumento de cada vez 

mais utilizadores de dispositivos portáteis, nomeadamente os SmartPhones, Notebooks ou 

Tablets. Esta tendência origina novos desafios no design de interface gráfica. O primeiro 
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desafio lida com a necessidade da portabilidade de dispositivos de entrada. Enquanto o 

teclado QWERTY e rato funcionam perfeitamente em sistemas desktop e laptop, tornam-se 

ineficientes em dispositivos de computação que se tornam menores e mais portáteis. Vários 

novos dispositivos de entrada têm sido desenvolvidos recentemente para atender à 

necessidade de alguma forma de apontador num ambiente de interfaces gráficas de Utilizador 

portáteis. 

Finalmente há uma nova área no design que transforma todo o ambiente de trabalho 

das interfaces gráficas. Este novo conceito de design de interface é chamado de AUI - 

Attentive User Interface e a sua base no conceito de que a maioria dos utilizadores de 

computadores agora depende de vários dispositivos. Segundo o aumento exponencial da 

utilização de dispositivos móveis, a AUI não só exigirá que os vários dispositivos de 

computação do nosso quotidiano usem elementos de interface semelhantes, mas também que 

a forma pela qual interagimos com eles mude significativamente. Por exemplo, o rato e o 

teclado não seriam suficientes para indicar os itens que atualmente têm a atenção e interesse 

do utilizador. 

Mesmo a AUI não funcionaria sem a capacidade de exibir as suas informações de uma 

forma que o utilizador possa rapidamente assimilar e compreender. Englebart’s Mouse and 

Sutherland’s Sketchpad demonstrou que a manipulação direta de objetos aumenta a facilidade 

de utilização para qualquer sistema de computador. 

Com estas ferramentas, Xerox PARC tornou possível a concretização das interfaces 

gráficas, introduzindo os conceitos principais do WIMP, os componentes de quase todos os 

sistemas de interfaces gráficas utilizados nos dias de hoje. Fez com que a Apple trouxesse as 

interfaces gráficas para o mercado provando a sua viabilidade e com que a Microsoft se 

transformasse num item doméstico. 

Contudo, diferentes utilizadores pressupõem diferentes modelos de interfaces gráficas, 

visto que cada indivíduo possui as suas preferências e escolhas. Os utilizadores inexperientes 

tendem a preferir uma interface gráfica simples, que fornece apenas as configurações mais 

importantes. Já os utilizadores mais experientes, podem preferir o acesso rápido às 

funcionalidades disponíveis, sem sentirem constrangimentos com uma Interface Gráfica que 

exiba várias configurações e opções em simultâneo. As interfaces gráficas podem ser 

organizadas pelo utilizador, alterar e adaptar, adicionando e expandindo widgets, fornecidos 

pela própria estrutura, à medida de cada um. Os widgets são módulos das interfaces gráficas, 

como botões, caixas de texto ou listas que podem ser combinados para criar a interface do 
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utilizador, ao seu gosto e medida, ou seja, cada utilizador organiza a informação mediante as 

suas opções de visualização, necessidades e prioridades de visualização. 

Segundo as diretrizes das interfaces gráficas, para satisfazer as preferências e evitar 

confusão dos utilizadores inexperientes, inicialmente, exibe-se apenas o cabeçalho e uma 

única guia que apresenta as informações introdutórias [14]. Cada utilizador pode optar por 

uma visão simples, avançada, ou então, individualmente configurar as componentes da 

Interface Gráfica disponíveis, podendo, muito facilmente, configurar a aplicação de acordo 

com as suas preferências. 

O “boom” dos Tabletes e SmartPhones está paralelamente a par desta problemática, uma vez 
que o utilizador passa a ter o controlo das suas aplicações e respetiva visualização. Nos 
últimos anos nota-se um crescimento significativo da utilização da internet em dispositivos 
móveis. Pode-se afirmar claramente que o acesso à Web está cada vez mais próximo de 
qualquer cidadão, em qualquer lugar, através dos mais diversos dispositivos como se pode 
verificar na 	  
	  

Figura	  7 e na 	  

Figura	  8. 

 

	  

	  

	  
	  

	  

Figura	  7	  -‐	  Trafico	  Web	  em	  dispositivos	  móveis	  

 

	  
	  

Figura	   8	   -‐	   SO	   instalados	   em	   tablets	   e	   telemóveis	   entre	  
Novembro	  de	  2013	  a	  Novembro	  de	  2014	  
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Os utilizadores de Tablets e SmartPhones fazem as mais diversas ações nos seus 

dispositivos móveis deixando de certa forma os PCs para segundo plano, a simples consulta 

de e-mail tornou-se habitual neste tipo de dispositivos. Esta evolução impôs o 

acompanhamento de questões técnicas e de interesse maior no que concerne ao design gráfico 

e à respetiva apresentação e visualização das diversas aplicações disponíveis nos dispositivos 

que se encontram ao dispor de qualquer utilizador. Mais uma vez esta tipologia de 

dispositivos torna necessário repensar todo o processo de visualização de informação de 

forma a adapta-lo aos novos e diferentes dispositivos. As interfaces gráficas encontraram 

novos desafios, o facto da existência de cada vez mais dispositivos de computação por 

utilizador faz com que se reavalie a forma de visualização e organização de informação face 

aos dispositivos existentes e emergentes. 

 

2.1.1	  Princípios	  do	  Design	  

 

O Design Gráfico auxilia as interfaces gráficas a atingir o seu potencial. Orientado para a 

informação, o Design Gráfico usa a tipografia, símbolos, cores e outros elementos gráficos 

estáticos e dinâmicos para transmitir factos, conceitos e emoções. O Design Gráfico está 

presente em quase todas as facetas da vida, nomeadamente, desde a concessão de livros, 

filmes, revistas e vídeos, até à concessão de exposições, sinalização, mapas, entre outros. 

Auxiliando o ser humano na compreensão de informações complexas, o Design Gráfico ajuda 

a melhorar a comunicação e apresentação visual. 

Uma apresentação visual consistente numa utilização eficaz da linguagem visual. A 

linguagem visual pode não ser familiar a qualquer pessoa, o conceito de linguagem visual 

refere-se a todas as técnicas gráficas utilizadas para comunicar a mensagem ou o conteúdo. A 

linguagem visual inclui o seguinte: 

- Layout: formatos, proporções e grelhas, organização do espaço bidimensional e 

tridimensional; 

- Tipografia, micro-tipografia (que respeita a seleção de caracteres tipográficos, 

nomeadamente se é uma tipografia com ou sem serifa) e a macro-tipografia (que 

corresponde à sua composição, nomeadamente a largura variável). 
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Não descurando da cor, a textura e a imagem, esta última, responsável por organizar os 

sinais, ícones e símbolos, fotograficamente do real para o abstrato. A técnica básica para 

alcançar uma comunicação visual eficaz envolve o estabelecimento de regras explícitas, 

especificações e orientações para a linguagem visual que afeta a interface do utilizador.  

O conjunto de princípios de manipulação da linguagem visual pode ser um guia útil para a 

prática profissional, pesquisa e desenvolvimento, esse guia inclui os seguintes aspetos: 

- Organizar: Fornecer ao utilizador uma estrutura conceptual clara e consistente; 

- Economizar: Maximizar a eficácia a um conjunto mínimo de pistas; 

 

Quantos comandos requer uma ação? A resposta a esta questão poderá ser, quanto menos 

comandos mais fácil é de usar e mais fácil é de encontrar os comandos relevantes. O conceito 

de economia pode ser dividido em quatro subtemas principais: simplicidade, clareza, 

distinção e ênfase. Simplicidade sugere que se inclua apenas os elementos que são essenciais 

para a comunicação. Além disso, deve ser o mais discreto possível, “Menos é Mais”. Em 

geral, os componentes das interfaces gráficas devem ser modestos e atrair a atenção do 

utilizador/ observador. 

- Comunicar: Combinar a apresentação para as capacidades do utilizador. 

 

Ao observar a Figura	  9 nota-se a evidente diferença entre a imagem da esquerda e a da 

direita. Na imagem da esquerda, o projeto está desordenado, dificultando a leitura e a 

hierarquia da informação, contém múltiplas diferenciações tipográficas conduzindo a uma 

confusão visual. À direita, a apresentação é mais simples, mais estruturada, com relações 

entre as partes, designadamente a uniformização da tipografia. 

 

	  
Figura	  9	  –	  Comunicar	  através	  da	  imagem 
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Outra técnica é a clareza: projetar todos os componentes para que o seu significado 

não seja ambíguo. Os ícones não devem ser ambíguos, seguindo a mesma linguagem visual. 

Ao observarmos a Error! Reference source not found., a ambiguidade é evidente, nestes 

exemplos de ícones, observa-se como os ícones da esquerda podem ser confusos, enquanto 

que os ícones da direita são mais compreensíveis, seguindo a mesma linguagem visual. 

 

 

 
Figura	  10	  -‐	  Clareza 

 

Para projetar ícones é importante ter uma metodologia projetual e ter em linha de 

conta aspetos preponderantes para a sua concessão. Em seguida apresentam-se seis premissas 

a considerar na criação de ícones [15]: 

  

- Abordar o ícone de forma Holística 

 

	  
Figura	  11	  –	  Premissas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Abordar	  os	  ícones	  de	  forma	  holística	  

	  
Os ícones são um dos muitos elementos gráficos que devem funcionar juntos e em 

harmonia. Esta lógica deve estar presente em todos os conjuntos de ícones, como se pode 

observar na Figura	  11. Deve-se certificar que cada ícone difere dos ícones circundantes, mas 

simultaneamente continua a funcionar em conjunto com eles, como um “todo”. Antes de 
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avançar para o desenho dos ícones é importante pensar no “todo”, deve haver uma 

planificação, caso contrario, o mais provável é ter que se redesenhar os ícones uma vez que 

estes devem trabalhar/ funcionar em conjunto. 

 

- Ter o público alvo em consideração 

	  
Figura	  12	  –	  Premissas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Ter	  o	  público	  alvo	  em	  consideração 

 

É sempre necessário ter em linha de conta as condições em que o ícone vai ser 

utilizado, para que ambiente e a que público se destina. Um dos aspetos a considerar são as 

características nacionais, tradições culturais, o ambiente e os gestos, dado que podem diferir 

de país para país.  Contudo o ideal é conseguir uma comunicação universal que não seja 

sujeita a barreiras culturais entre outras. 

 

- Desenhar o ícone para o tamanho que será utilizado 

	  
Figura	  13	  -‐	  Premissas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Desenhar	  o	  ícone	  para	  o	  tamanho	  que	  será	  utilizado	   

 

Se se vai criar um ícone vectorial, há uma tentação inerente para escalar o elemento e 

tentar utilizá-lo em qualquer tamanho. Isso não funciona com os ícones, o que “fica bem”/ 

funciona em 512px irá parecer uma mancha desfocada em 16px. Os ícones devem ter um 

projeto de base que é usado como um ponto de partida, contudo, cada tamanho final deve ter 

o seu próprio projeto otimizado. 

 

- Manter os ícones simples e icónicos 
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Figura	  14	  -‐	  Premissas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Manter	  os	  ícones	  simples	  e	  icónicos 

 

Enquanto um nível de realismo pode adicionar interesse para um ícone, ele não deve 

substituir a sua capacidade de funcionar de forma simples e eficaz. Tentar não complicar em 

demasia o projetos dos ícones é uma decisão acertada, procurando não colocar muitos itens 

num ícone, nem ilustra-lo excessivamente.  

 

- Agrupar ícones similares 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
Figura	  15	  -‐	  Premisas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Agrupar	  ícones	  similares 

 

Os ícones que funcionam de forma semelhante “pertencem-se”. Desta forma, os 

utilizadores podem rapidamente e facilmente encontrar todas as opções similares. 

 

- Evitar usar perspetivas 3D e sombras carregadas em ícones pequenos 
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Figura	  16	  -‐	  Premissas	  para	  a	  criação	  de	  ícones:	  Evitar	  usar	  perspetivas	  3D	  e	  sombras	  carregadas	  em	  ícones	  
pequenos 

 

Usar perspetivas 3D e sombras carregadas nos ícones pode torná-los atrativos, 

cativantes, realistas e melhorar a comunicação visual. No entanto, usá-los em tamanhos 

pequenos pode torná-los numa “mancha” confusa. Perspetivas 3D são mais utilizadas em 

ícones de tamanho médio ou grande, porque os utilizadores podem interpretar a sua 

perspetiva, no entanto, quando o ícone é escalado para um tamanho pequeno a precisão da 

perspetiva começa a desvanecer-se. Em ícones pequenos, deve-se usar uma perspetiva plana, 

de modo a que os utilizadores possam reconhecer o ícone através da sua forma distinta. Já as 

sombras pesadas sobre ícones pequenos também podem confundir os utilizadores. 

Existem muitos benefícios para a utilização de ícones numa Interface Gráfica com o 

Utilizador [16]. Uma grande vantagem é a forma como se podem tornar compreensíveis entre 

diferentes culturas. Acima de tudo, os ícones permitem uma interação com as interface mais 

fácil de aprender e descobrir. Contudo, se os ícones não forem claros e intuitivos os 

utilizadores não vão sentir qualquer benefício. 

Na técnica de organização/ composição, salienta-se o enfâse/ destaque. Em geral os 

elementos mais importantes devem-se salientar, de modo a serem facilmente percebidos/ 

compreendidos/ apreendidos. De realçar que se deve minimizar a confusão para que a 

informação não esteja oculta, sendo facilmente visível/ destacável. Numa composição gráfica 

deve-se levar em linha de conta elementos como o tema, formato e suporte, posicionamento, 

harmonia, ritmo e equilíbrio. O equilíbrio visual determina a harmonia e coerência da 

composição e os pesos visuais (massa visual) e quando estes estão bem distribuídos pela 

composição não criando desigualdades entre as forças dos “corpos”. Existem três tipos de 

equilíbrio, o equilíbrio simétrico, assimétrico e radial. Numa composição equilibrada fatores 

como a forma, direção e a localização no espaço são fundamentais, determinando e intervindo 

na composição. 
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Quando se fala em organização do espaço é de todo importante referir a abordagem da 

psicologia/ teoria de Gestalt, esta foi estendida para a investigação em áreas como o 

pensamento, a memória e a natureza da estética, contribuindo para o estudo da percepção 

visual e solução de problemas. 

A teoria de Gestalt fundamenta que percebemos os objetos como um conjunto/ de 

forma combinada, em vez componentes separados. Segundo Gestalt, quando abrimos os olhos 

não vemos partículas fracionadas mas sim áreas maiores, vemos portanto o “todo” e não as 

partes. A percepção das formas não acontece na análise das suas partes isoladas, mas sim na 

percepção do seu “todo” [17]. Os principais fatores que determinam o “todo” são: a 

proximidade, a similaridade, a continuidade e o encerramento como se pode observar na 

Figura	  17 e na Figura	  18. 

 

	  
Figura	  17	  –	  Teoria de Gestalt: Fundamentos 

 

 



	  
	  
	  

22	  

	  
Figura	  18	  -‐	  Teoria	  de	  Gestalt:	  Percepção	  das	  formas	  

	  
Em suma, pode-se referir que, para uma boa composição deve-se reunir as seguintes 

características: 

- Criar uma unidade harmónica em todos os agentes e partes da composição; 

- Equilibrar a composição no que respeita às suas massas visuais, linhas e formas; 

- Estruturar de forma proporcionada todos os elementos, quer entre si quer no seu 

conjunto/ no seu “todo”; 

- Estabelecer uma correta linha de leitura; 

- Destacar o ponto focal (elemento principal); 

- Relacionar todos os elementos, todos os elementos devem estar relacionados com o 

espaço que ocupam; 

- Estabelecer diferentes relações entre os vários elementos, criando diferentes níveis de 

importância [18]. 

 

Para uma comunicação com sucesso, uma Interface Gráfica deve manter em equilíbrio 

os seguintes fatores: Legibilidade/ Leiturabilidade, Tipografia, Simbolismo, Múltiplas Visões 

e Cor/ Textura. Tipo de fontes, ícones do ecrã, símbolos do painel de controle, entre outros. 

Todos estes elementos devem ser projetados de modo a que as suas partes sigam o mesmo 

conceito, seguindo técnicas de visualização apropriadas para a tecnologia utilizada na sua 

exibição. 

O  número de fontes utilizadas deve ser resumido à legibilidade adequada, clareza e 

distinção entre os diferentes níveis de informações. Relativamente à composição tipográfica, 

dentro de menus, caixas de diálogo, painéis de controle, formulários e outros componentes, 
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deve-se ajustar o tamanho, espaçamento entre palavras, parágrafos e espaçamento entre linhas 

para melhorar a legibilidade e para enfatizar a informação. 

A cor é outro elemento fundamental na composição visual. O jogo cromático contribui 

para noções de equilíbrio, harmonia, noções do todo, como explicado através da teoria de 

Gestalt. No caso de utilização de cores semelhantes é criada a ideia de pertença entre as partes 

e consequentemente da hierarquia da informação. A cor pode levar a mais considerações, 

nomeadamente quando se refere à psicologia da cor, ou quando a cor é associada a 

sentimentos e sensações, que muitas vezes se encontra estreitamente ligada à cultura, à 

história, às vivencias e experiencias de cada um. 

Outro fator de relevância é o fundo de ecrã, em espaços muito iluminados pode causar 

reflexos perturbadores que podem diminuir a legibilidade do ecrã. Em contraste, os ecrãs 

demasiadamente iluminados em espaços escuros podem-se tornar difíceis de ver/ visualizar. 

Neste contexto, o termo legibilidade significa que o ecrã (o seu conteúdo) deve ser 

compreensível, fácil de identificar e interpretar, assim como convidativo e atraente. O design 

para ecrã aborda a combinação das cores para que estas façam sentido visual. Artistas e 

designers propuseram diversas abordagens básicas para combinações harmoniosas, além da 

tecnologia básica de cor para exibição em ecrã, é importante entender como a cor pode ajudar 

a comunicação. Seguem-se algumas vantagens básicas de como a cor pode ajudar a 

comunicação [19]: 

- Enfatizar informações importantes; 

- Subsistemas de Identidade ou estruturas de modo a retratar objetos naturais 

realisticamente; 

- Retratar o tempo e o progresso; 

- Redução de erros de interpretação; 

- Adicionar codificação; 

- Aumento compreensibilidade; 

- Aumento de credibilidade e apelo. 

 

No que diz respeito à aprendizagem e compreensão, a cor supera os termos preto e 

branco, existindo uma diferença na capacidade de um observador interpretar a informação. A 

cor pode ser utilizada para comunicar factos, conceitos e emoções, contudo, a cor é 

definitivamente uma ferramenta complexa.  
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Analisa-se as diretrizes da cor segundo os princípios do design e no âmbito de cada 

princípio: organização da cor, economia de cores e de comunicação de cor. Organização Cor, 

é o primeiro conjunto de recomendações sobre questões de consistência na organização da 

cor. Em geral, cores semelhantes deve implicar uma relação entre os objetos. Um utilizador 

pode sentir o parentesco da cor no espaço, perpetuando-se no tempo em sequências de 

imagens/ layouts. Outra recomendação refere-se ao uso de fundos semelhantes. 

 

2.1.2	  Web Design 
 

O conteúdo da Web é influenciado pela sua apresentação: pela estrutura (layout) e 

pelos seus elementos visuais (shapes, cor, tipografia, imagens, botões, entre outros). Estes 

moldam a personalidade de um site e consequentemente a sua mensagem. A mensagem dá a 

um Web site um tom único, ambiente e atitude, gera impacto emocional e faz com que o Web 

site seja cativante. Cada elemento deve contribuir para a construção de uma mensagem única 

[20]. 

Antes de se projetar um Web site é de todo importante ter o conhecimento e perceber 

que informação é a que o público precisa. É importante destacar qual o objectivo do Web site 

para assim se conseguir uma planificação exata é à medida do projeto em causa. Definir o 

público alvo é um dos aspetos fundamentais, sem descurar o objetivo e que tipo de serviço/ 

missão estarão associados a ele. Estando estes aspetos respondidos, entre outros que possam 

ser considerados relevantes, inicia-se a definição da estrutura, onde se hierarquiza a 

informação e organiza o mapa de navegação que o Web site irá assumir, para que em seguida 

se esboce e crie o layout. Podem-se definir três tipologias de layout, sendo o layout líquido, 

sólido e elástico, a maior diferença entre eles está na forma como se apresentam no ecrã. O 

layout líquido adapta-se horizontalmente ao tamanho e resolução do ecrã, é desenhado em 

percentagem (%) tornando-se desde logo uma apresentação/ visualização adaptável ao ecrã, 

contudo imprevisível, já que as tabelas, imagens, tipografia etc., todos os seus elementos, se 

adaptarão percentualmente ao tamanho do ecrã, muitas vezes podem-se criar linhas de texto 

difíceis de ler pelo tamanho que possam assumir. O layout sólido é o oposto ao layout líquido, 

uma vez que existe o domínio de como a página será visualizada, mas não existe o controlo de 

como será apresentada, uma vez que é desenhado de forma estanque, não é desenhado em 

percentagem (%) mas sim em dimensões previamente definidas e atribuídas (dimensões 
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fixas). Embora o layout sólido se possa tornar “estranho” quando visto em ecrãs de grandes 

dimensões ou de dimensões e resoluções muito pequenas face ao previsto, poucos são aqueles 

que preferem o layout líquido ao sólido. No grupo de doze sítios Web mais populares do 

espaço da Web (adobe.com, amazon.com, cnn.com, ebay.com, imdb.com, mapquest.com, 

microsoft.com, msn.com, msnbc.com, randmcnally.com, ticketmaster.com, yahoo.com), 

apenas dois se encontram desenhados em layout líquido, sendo eles o ebay.com e o imdb.com. 

Já o layout elástico é uma tipologia de layout que usa percentagem (%) no seu todo e em para 

a tipografia, garantindo assim que o conteúdo textual não seja muito longo. Notam-se  assim 

semelhanças com o layout líquido, no entanto, o layout elático salvaguarda de certo modo os 

elementos tipográficos com o objetivo de não criar grandes manchas de texto ou longos 

parágrafos com dimensões tipográficas desajustadas à leitura. 

Na fase da criação e concessão do layout, aspetos como a dimensão, formatos, 

tamanho (relaciona com o tamanho de ecrã e respetivas resoluções), botões, tipografia, 

imagens, cores, são estudados e analisados de modo a criar uma harmonia visual com a 

finalidade de transmitir a informação pretendida com eficiência. Questões como as 

tecnologias associadas para o desenvolvimento do Web site andam a par com estas ultimas 

fases do projeto. 

É importante referir que a essência de um Web site não parte somente do seu aspecto 

visual e atrativo, mas antes de ir ao encontro das espectativas de quem o irá procurar ou 

utilizar como feramente, quer de laser ou de trabalho. Na generalidade, quem procura um 

determinado Web site procura o seu conteúdo, performance e utilidade e não o seu especto 

visual como aspecto preponderante de visita [20]. 

Como visto anteriormente, o Web Design é uma fusão de várias componentes: as 

tecnologias usadas, o conteúdo visualizado, a arquitetura do sítio Web, o seu aspecto visual e 

toda a interação entre estes diferentes aspetos, como representa a Figura	   19.  São estas 

componentes que permitem construir o conteúdo, a mensagem, a arquitetura do Web site, a 

forma como o conteúdo é organizado, a sua apresentação visual, a forma como se interage e o 

seu comportamento, uma vez que responde a um utilizador. Esta colisão de forças pode trazer 

excelentes composições, mas também pode falhar como uma composição visual, tornando-se 

confusa e pouco atraente. Compreende-se assim que estas cinco componentes do Web Design 

interligam-se, interagem e coabitam numa dependência mútua. 
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Figura	  19	  –	  Os	  componentes	  do	  Design	  Web	  [20] 

 

 

RWD (Responsive Web Design) 

 

Questões como o RWD (Responsive Web Design) começam a ser o foco de pesquisas 

a partir do ano de 2010 (ver Tabela 1 - Artigos públicados de cada ano representado sobre 

RWD). Mais uma vez a evolução tecnológica determina a procura de respostas para a 

visualização de informação em ecrã. 

 

 

 
	  

Artigos	  publicados	  de	  cada	  ano	  representado	  sobre	  RWD	  

	  

Ano	  de	  Publicação	   Número	  

	  

2013	   2	  

2012	   6	  

2011	   6	  

2010	   6	  

2000-‐2010	   0	  

Tabela 1 - Artigos publicados sobre RWD 

 

A tabela 1 representa  o número de artigos publicados nos respetivos anos. A atenção 

ao RWD surge exponencialmente no ano de 2010 quando Ethan Marcotte apresentou o 
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27	  

conceito de RWD [21]. Toda esta evolução faz com que exista uma maior preocupação com o 

modo como a informação é apresentada e visualizada, claramente as aplicações, sítios Web 

existentes, não se adaptam às novas tecnologias, iniciando uma nova problemática no que 

respeita à apresentação e visualização gráfica e desenvolvimento das mesmas. 

As equipas de concessão de aplicações requerem urgentemente ser compostas por 

designers capazes de “prever” o comportamento das aplicações desenvolvidas, a forma como 

estas estarão disponíveis para os utilizadores e, acima de tudo, criar uma relação de interface 

gráfica acessível aos mesmos. Questões como RWD, entre outros, começam a tomar forma 

preponderante no desenvolvimento de aplicações fazendo com que ganhem um papel decisivo 

e crucial para o resultado final das mesmas. 

RWD  destina-se à elaboração de sítios Web para fornecer uma experiência de 

visualização ideal, de fácil leitura e navegação com um mínimo de redimensionamento, 

panning e scrolling através de uma ampla gama de dispositivos, desde os monitores de 

computador até aos SmartPhones passando pelos Tablets [21]. O aspecto estático até então é 

substituído por questões de adaptabilidade do utilizador face às aplicações. Ou seja, a 

capacidade das aplicações passarem a ser adaptáveis, os seus respetivos módulos, assim como 

a forma de visualização, passa a ser ajustável face aos ecrãs, deixando para trás as aplicações 

de tamanhos fixos para adaptáveis a cada janela e tudo isto previstos pelas equipas de 

desenvolvimento. 

 

2.2 Visualização da Informação 
 

A informação é muito valiosa e no decorrer dos tempos é um facto que se tem 

observado, contudo, se a sua visualização não for a ideal, adaptada ao seu propósito, poderá 

comprometer toda a sua potencialidade e interesse. 

Pesquisar, organizar e visualizar informação, constitui uma das prioridades na 

atualidade. Nesse sentido, os designers são confrontados com a tarefa urgente de repensar os 

processos existentes de sistemas de comunicação e informação, mas também o 

desenvolvimento de novas ferramentas, com a finalidade de pesquisar, filtrar e potenciar de 

uma forma eficaz a eficiente visualização de valores complexos de dados [22]. 

A Visualização de Informação é um processo de análise e conversão de dados em 

representações gráficas e adquire grande importância, uma vez que reúne várias disciplinas 
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diferentes [23]. Permite ir muito além da recolha de dados simples como a visualização de 

uma forma analítica e sintética, uma vez que é capaz de revelar padrões que possam estar 

escondidos no meio da informação. Nesse sentido, a Visualização de Informação é uma nova 

disciplina que é aplicada para a representação gráfica de elevados conjuntos de dados, que 

tem como objetivos a descrição, representação, organização e quantificação de dados em 

imagens visuais [24]. O caminho é facilitar o acesso à informação assim como maximizar a 

percepção, quantificação e qualificação da mesma. 

 

2.2.1	  Aplicações	  de	  Visualização	  de	  Informação	  em	  Cuidados	  de	  Saúde	  

 

A Visualização da Informação fornece representações visuais interativas de dados que 

visam aprofundar a exploração do "espaço" promovendo a informação. A optimização dos 

dados, a sua filtragem potencia uma visão mais compreensível de forma a torná-la 

“visualmente compreensível”, ajudando assim a evitar a sua “sobrecarga”, mesmo com 

excessivas quantidades de dados. 

O uso das TIC  em cuidados clínicos é cada vez mais notório, o aumento é claramente 

evidente, tanto na quantidade e complexidade de informações como na quantidade de dados 

ao dispor dos profissionais de saúde. Ferramentas de visualização de informação têm sido 

utilizadas no domínio médico já há alguns anos, a maioria das aplicações foram na área da 

visualização científica, como a visualização 3D, raio-x.  

 

Destacam-se os seguintes projetos de visualização de informação para saúde:  

 

- KNAVE (Knowledge-based Navigation of Abstractions for Visualization and Explanation), 

Navegação de Abstrações para visualização e explicação do conhecimento): KNAVE II é uma 

ferramenta que suporta a visualização, sintetizando, interpretação, explicação e navegação 

sensível ao contexto de conjuntos de matérias-clínicos de dados orientados ao tempo e de 

nível superior [25]. 

 

- DeGel (Biblioteca Digital Orientação eletrónico) – Guideline de navegação e diretrizes de 

visualização [26]. 
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- AsbruView - fornece uma visualização 3D dos planos de orientação Asbru ao longo do 

tempo, apoia o desenvolvimento de diretrizes e protocolos [27]. 

- CareVis (métodos de visualização interativa para apoiar os cuidados baseados em protocolo) 

- suporta visualização da execução do plano Asbru e monitorização [28]. 

- AsbruFlow (parte do CareVis) - ferramenta para ajudar a comunicar o conteúdo e a lógica de 

planos de tratamento Asbru de especialistas do domínio médico [29]. 

- TimeViz: visualização de informação interativa para explorar os dados temporais [30]. 

- Midgaard: Conexão de Dados e Informações Orientadas a hora de uma visualização 

interativo [31]. 

	  

2.2.2	  O	  Desafio	  da	  Visualização	  de	  Grandes	  Quantidades	  de	  Informação	  

na	  Área	  da	  	  Saúde	  

	  
BIG Data 

 

BIG Data é o termo adoptado para a atualidade das TIC no que respeita ao 

armazenamento de granes quantidades dados, o que torna a sua gestão manual “humanamente 

impossível”, no que respeita ao seu relacionamento e respetiva apresentação lógica. Por isso, 

mais uma vez os sistemas de informação são chamados a intervir. 

Manter os dados consistentes consome um valioso poder de computação e torna-se 

complexo, dado que o número de componentes que trabalham com os mesmos dados é cada 

vez maior. A informação armazenada em sistemas informáticos está em constante 

crescimento e muitas vezes acoplando-se entre si, criando assim um aglomerado de dados 

“gigantesco” daí a importância da Visualização de Informação. 

 

Big Data em Organizações de Saúde 

 

É fácil compreender a grande quantidade de dados no setor da saúde. Os avanços 

tecnológicos aliados à crescente adoção de plataformas digitais nas unidades de saúde e por 

consequência a informatização de serviços, leva-nos a um número incalculável de 

informação. 
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Fazendo um exercício simples facilmente se consegue ter a percepção de como é 

compreensível obter números avultados de dados na área da saúde. Se se pensar num único 

utente de um serviço de saúde, pode-se relacionar a informação clínica do mesmo, desde o 

historial de consultas, de exames realizados e respetivos resultados e relatórios associados, 

análises clínicas, notas de alta, internamentos, etc. Agora pense-se numa visão geral e na 

quantidade de utentes que o sistema de saúde comporta. 

Os registos clínicos, juntamente com os registos de pesquisa em saúde formam um 

registo de dados colossal e por sua vez o respetivo armazenamento toma dimensões 

impressionantes. Contudo e embora o armazenamento de grandes quantidades de dados se 

torne economicamente dispendioso, os dados são instrumentos valiosos que podem levar a um 

bom resultado. Uma gestão assertiva de Big Data pode considerar-se um processo estratégico 

na área da saúde, não descurando, porém,  o seu valor económico associado [32]. 
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CAPÍTULO III - As Tecnologias de Informação e Comunicação 

na Saúde 
 

A evolução das TIC não atingiu apenas o consumidor final e as aplicações comuns, 

começou também a despoletar uma enorme problemática em diversas áreas. Áreas 

fundamentais como a área da saúde começam a ganhar notoriedade e relevância e para a 

descrever adopta-se a designação de eHealth. 

Existem inúmeras definições para a designação eHealth, no entanto, ainda não há 

consenso sobre uma única definição. Isso deve-se ao facto da sua natureza ubíqua e dinâmica. 

Joaquin A. Blaya, um dos membros da Organização Mundial de Saúde, define eHealth como 

a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) a favor da saúde e dos 

domínios relacionados com a saúde. Afirmou que, eHealth tem o potencial de melhorar 

significativamente a eficiência dos serviços de saúde, deve expandir ou alargar o 

tratamento a milhares de pacientes nos países em desenvolvimento e também melhorar 

os resultados dos pacientes [21]. 

eHealth torna-se assim um “termo” de discussão mundial. O desenvolvimento é 

constante, são realizados estudos de modo a criar cada vez mais diretrizes com o objetivo de 

conceber aplicações que possam tornar a relação do paciente mais próxima dos sistemas de 

saúde, dos médicos, dos espaços de cuidados, dos hospitais e clínicas. 

 

3.1 Tecnologias de Informação e Comunicação na Saúde  
 

A utilização de eHealth traduz muitos benefícios que atingem desde o público em 

geral até ao público mais específico, como os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, 

até aos pacientes. Com a ajuda de eHealth, a maioria dos profissionais de saúde, 

nomeadamente os médicos, reduzem o tempo na localização e obtenção de informações sobre 

o paciente, uma vez que a informação se encontra em sistemas informáticos, tornando-se mais 

fácil de aceder/ pesquisar, contrariamente aos relatórios em papel, otimizando as prestações 

dos profissionais de saúde e consequentemente o tempo/ qualidade do atendimento. 

O tempo é cada vez mais um fator importante e preponderante e no caso da saúde 

torna-se na maioria das vezes um fator crucial. Informação certa no momento certo pode 
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salvar vidas. Contudo, é de todo relevante frisar que a informação se não se encontrar 

devidamente “explorada” pode não beneficiar da sua utilidade e de quanto ela “vale” na 

realidade. As atuais necessidades da saúde é um tema complexo e a utilização das TIC [21] 

causou algum impacto positivo na resolução dessas necessidades. 

A eHealth traz novas preocupações. Começam a ser estudadas formas de conceber 

portais e plataformas, assim como ferramentas Web disponíveis a todos os utilizadores, desde 

o médico, passando pelos prestadores de cuidados intermédios até ao paciente, com intuito de 

proporcionar melhorias para ambos e uma proximidade não vista anteriormente. 

Relativamente ao paciente, estes podem começar a ter uma consciência gradual da 

importância da gestão do autocuidado, através de plataformas inovadoras de autocuidado e 

gestão de cuidados de saúde. 

São propostos, com frequência, portais de eHealth para as mais diversas problemáticas 

e patologias associadas à saúde. Aplicações com a descrição dos medicamentos – as 

tradicionais bulas [14]. Sistemas como o DOC 24 [33] que é um estudo piloto onde o 

utilizador pode obter informações sobre doenças baseado em sintomas, podendo compara-lo 

muito grosseiramente com o sistema telefónico “Saúde 24” de Portugal, mas em formato 

portal Web, entre muitas mais variadíssimas propostas. 

Contudo, é importante referir que o desenvolvimento de sistemas de informação é um 

processo complexo por si só e a sua complexidade cresce quando se trata de sistemas na área 

da saúde. Normalmente são sistemas colaborativos que envolvem um elevado número de 

intervenientes (médicos, enfermeiros, técnicos, etc.) e não é tarefa fácil compreender e 

identificar as suas reais necessidades. Por isso, o processo de definição e descrição de 

requisitos é um processo moroso e que requer dedicação e uma análise estruturada e 

orientada. Conseguir responder assertivamente aos intervenientes de um sistema é um 

percurso de muito estudo, análise, entrevistas e trabalho de equipa. Ainda que envolvendo 

uma grande complexidade, o desenvolvimento de requisitos é uma questão que é 

indispensável  no desenvolvimento de qualquer sistema de informação [11], por isso nunca 

deve ser descurado. 

À semelhança do desenvolvimento de sistemas de informação, que requererem tarefas 

especificas e orientadas, o design centrado no ser humano implica que durante o processo de 

design se envolvam os potenciais utilizadores do sistema que está em desenvolvimento. 

O Design centrado no ser humano pressupõe uma ligação com os intervenientes (os 

utilizadores finais do sistema – público alvo). Identificar a amostra e respetiva segmentação, 
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traçando o perfil do interveniente (utilizador final – público alvo), é muitas vezes uma tarefa 

relativamente simples [34] face ao restante processo. Para o desenvolvimento de uma 

tecnologia centrada no ser humano deve-se acompanhar ao processo uma pequena equipa de 

especialistas e intervenientes (o utilizador final – público alvo), de modo a testarem versões 

protótipo da tecnologia eHealth a fim de serem avaliadas e logo de seguida redesenhadas 

[35], num ciclo criativo e produtivo entre ambas as equipas, com o propósito de alcançar o 

produto final mais adequado. É importante que os intervenientes testem versões protótipo do 

sistema e realizem pesquisas e ações empiricamente, de forma a verificarem se o sistema é 

viável, útil e funcional. Este processo pode ser demorado, uma vez que deve seguir uma 

dinâmica especifica como representado na Figura	  20, contudo é crucial para a concepção de 

um produto final com sucesso. 

 

	  
Figura	  20	  -‐	  Processo	  de	  desenvolvimento	  

 

O risco de consultar os intervenientes e as partes interessadas, fazendo das suas 

opiniões o foco principal do sistema a ser desenvolvido pode limitar a criatividade [36]. Por 

isso, deve-se encontrar um equilíbrio entre os intervenientes e contribuição das partes 

interessadas e as ideias criativas da equipa de design.  

A utilização de design em eHealth é um tema que não tem obtido a devida atenção na 

literatura até ao momento. Pesquisas futuras devem aprofundá-lo e determinar o seu lugar e 

valor em processos de Design em eHealth. Além disso, métodos para identificar e envolver as 

partes interessadas da organização para o design de eHealth são frequentemente muito 

abrangentes e demoradas. Contudo é importante frisar a relevância dos intervenientes no 
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desenvolvimento de um sistema eHealth, visto que os intervenientes destes sistemas são o 

foco essencial da utilização e sucesso desses mesmos sistemas.  

	  

3.2 As TIC nos Hospitais Públicos Portugueses 
 

Os gestores hospitalares, profissionais de saúde e das TIC, têm o seu trabalho cada vez 

mais apoiado e dependente dos sistemas de informação e das TIC. Na viragem do século, era 

difícil desenvolver Sistemas de Informação na área da Saúde em Portugal. As soluções 

implementadas em cada hospital ou unidade de saúde primários eram instaladas localmente e 

sem uma perspetiva integrada, uma vez que eram criadas sobretudo para apoiar as tarefas 

operacionais. 

Ricardo Cruz-Correia realizou um estudo [37] que teve como objectivo central 

pesquisar as preocupações dos hospitais portugueses e das partes interessadas em relação à 

sua interação com as TIC, de modo a que as oportunidades de melhoria pudessem ser 

identificadas, assim como obter a percepção dos intervenientes face aos sistemas existentes. 

Para melhorar a eficiência das organizações de saúde é necessário uma melhor compreensão, 

comunicação e coordenação de todas as partes interessadas. São necessárias novas 

ferramentas para apoiar a inovação e facilitar a melhoria dos sistemas existente e dos 

processos de trabalho. 

Apesar dos efeitos positivos do Registo Eletrónico do Paciente (EPR Electronic 

Patient Record) usado na prática médica, a taxa de adoção de tais sistemas ainda é baixa e 

ainda se encontra resistência por parte de alguns setores de profissionais de saúde. As 

barreiras percebidas pelos médicos para a adoção de ERP são muitas e diversas [37]. 

Impulsionada pelas metas globais estabelecidas, o estudo aqui em análise [37], foi 

realizado com um grupo representativo de hospitais portugueses, destinando-se a definir um 

conjunto de questões-chave em informática na saúde segundo a percepção dos principais 

atores, sendo eles: profissionais de saúde, gestores de SI / e profissionais das TIC.  

Começando por recordar os objetivo deste estudo, os entrevistadores expuseram um 

grupo de questões aos representantes das partes interessadas de forma a que estes o 

comentassem sobre as suas preocupações, barreiras a superar, ou oportunidades a aproveitar, 

a fim de melhorar a utilização dos sistemas de informação de saúde e tecnologia relativas às 

seguintes questões [37]: 
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- Restrições financeiras; 

- Dificuldades técnicas; 

- Limitações de tempo; 

- Aspetos psicológicos; 

- Questões sociais (relação entre TIC e profissionais de saúde); 

- Ética, segurança e questões legais; 

- Dificuldades organizacionais; 

- Mudança de processos 

 

A percepção global a partir das entrevistas obtidas do estudo aqui expresso [37], 

concluiu que os médicos e enfermeiros se encontram conscientes de que os serviços de saúde 

mudaram significativamente na última década e que as suas profissões estão cada vez mais 

dependentes dos sistemas e das TIC. Contudo, para tomar as melhores decisões e fornecer 

melhores serviços, os profissionais de saúde necessitam aceder a diversas informações e de 

diferentes fontes, tais como dispositivos médicos, diagnósticos de saúde, sistemas de 

prescrições, informações do historial clínico do paciente ou informações disponibilizadas por 

outras unidades e serviços de saúde. 

Muitos dos diretores clínicos afirmaram que a crescente necessidade de pesquisar 

dados em diferentes sistemas, o uso de aplicativos e interfaces diferentes e de diversos 

formatos é, provavelmente, a maior dificuldade para a realização eficiente das tarefas 

quotidianas. Já a facilidade de acesso e integração de processos são vistos como cruciais para 

a atividade dos médicos no seu dia-a-dia, enquanto que questões como a confidencialidade 

dos dados, a adoção de normas ou a necessidade de dados mais estruturados são percebidos 

como "importante", mas não como "imediatamente críticos”. 

 

3.2.1	  SAM	  e	  SAPE,	  Sistemas	  Informáticos	  na	  Área	  da	  Saúde	  em	  Portugal	  

 

Os sistemas SAM e SAPE, Sistema de Apoio ao Médico e Sistema de Apoio à Prática 

de Enfermagem respetivamente, provenientes do extinto Instituto de Gestão Informática da 

Saúde, foram implementados  nos inícios do ano 2000, SAM em 2001 e SAPE entre 2002 e 

2003 como demonstra a Figura	  21. Foram estes sistemas que auxiliaram algumas das equipas 
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médicas e de enfermagem em contexto Hospitalar e de Cuidados de Saúde Primários durante 

os últimos anos em Portugal. 

 

	  
Figura	  21	  -‐	  Cronograma	  do	  lançamento	  dos	  sistemas	  SAM	  e	  SAPE	  [38]	  

 

 Contudo, a certa altura viu-se um aumento considerável de empresas privadas a 

concorrer com os sistemas disponibilizados pelo estado aos seus centros de trabalho. Estes 

novos sistemas surgem como resposta a espaços privados de cuidados de saúde, 

nomeadamente clínicas e hospitais privados. Um estudo realizado em 2009 [38] prova que os 

sistemas da responsabilidade da ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) ainda 

detinham uma grande relevância no mercado ativo face aos privados, no entanto vêem-se 

sistemas de empresas privadas em Unidades de Saúde Públicas, como se pode observar na 

Tabela	  2 e no gráfico da Figura	  22. 
	  

	  
	  

ARS	  

	   Unidades	  de	  Saúde	  Familiar	  

	   SAM	  

(ACSS)	  

MedicineOne	  

(Privado)	  

VitaCare	  

(Privado)	  

Alert	  	  

Privado)	  

ARS	  Norte	   	   81	   0	   0	   0	  

ARS	  Centro	   	   15	   4	   3	   0	  

ARS	  LisboaVT	   	   21	   17	   11	   0	  

ARS	  Alemtejo	   	   3	   0	   0	   0	  

ARS	  Algarve	   	   5	   0	   0	   1	  

	  

Totais	  

	   125	   21	   14	   1	  

	   161	  

	  

Tabela	  2	  -‐	  Sistema	  de	  Apoio	  ao	  Médico	  utilizados	  nas	  USF	  por	  região	  em	  2009	  (Portugal	  Continental) 
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Figura	  22	  –	  Sistema	  de	  Apoio	  ao	  Médico	  utilizados	  nas	  USF	  em	  2009	  (Portugal	  continental)	  

 

Passados vários anos desde a implementação dos Sistemas SAM/ SAPE e 

acrescentando a evolução quer da interação dos profissionais de saúde com os sistemas 

informáticos, quer com o avanço constante das TIC, assim como a entrada de novos sistemas 

nos setores públicos, foi necessário repensar os sistemas SAM e SAPE e a forma como estes 

se encontravam face à realidade atual. A onze de fevereiro de 2009 foi publicado o 

documento “Análise da Viabilidade Económica das Aplicações SAM e SAPE” [38] (Versão 

1.0), pelo GANEC - Gabinete de Análise Económica. Este documento focou-se em variadas 

questões sobre os sistemas em uso até então, desde a sua utilidade até à sua possível 

descontinuidade. As questões chave do documento incidem sobre: 

- A decisão sobre a evolução ou descontinuidade das duas aplicações, SAM e SAPE 

- A análise do estado (atualizado/ desatualizado) do ponto de vista tecnológico e 

funcional (apesar do uso generalizado destas aplicações ao nível dos cuidados de 

saúde primários  (CSP)) 

- Se a solução passasse pela eventual continuidade, exigia ainda a conversão numa 

aplicação unificada de registo clínico 

- O levantamento das necessidades de atualização das aplicações 

 

Para a análise em questão [38] foi realizado o “levantamento das necessidades de 

atualização das aplicações, a quantificação do investimento necessário para atualização e 

manutenção e uma avaliação comparativa de alternativas, designadamente a opção por 

soluções disponíveis no mercado de aplicações informáticas para os CSP (Cuidados de Saúde 

Primários)”. 

O facto de existirem particularidades a ter em conta em ambiente hospitalar e outras 

nos cuidados de saúde primários, levou a que surgissem duas versões das aplicações SAM e 

SAPE. Assim, existe uma versão do pacote SAM/SAPE para a prática de CSP (Cuidados de 

Saúde Primários) e outra versão para CSD (Cuidados de Saúde Diferenciados). Apesar de 

125	  

21	   14	   1	  

SAM	   MedicineOne	   VitaCare	   Alert	  
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semelhantes ao nível das funcionalidades nucleares as versões incluem características 

específicas que se adaptam a cada um dos meios. 

Como especificações dos sistemas SAM e SAPE destacam-se as seguintes: 

Macro-funcionalidades dos Sistemas:SAM/ SAPE – Sclinico: 

  - Gestão de Utentes – permite o registo e pesquisa do utente e da sua visita; 

  - Gestão de Agendas e Marcações – permite registar e anular marcações de atos 

clínicos, associando um utente ao ato agendado; 

  - Processo Clínico Electrónico – permite o registo, consulta e pesquisa do 

conjunto de informação clínica (médica ou de enfermagem) resultante da prestação de 

cuidados de saúde a um determinado utente; 

  - Prescrição Electrónica – permite a prescrição de medicamentos e de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica; 

  - Estatísticas – permite analisar indicadores sobre a atividade clínica 

desenvolvida. 

 
Em seguida apresenta-se uma breve caracterização das aplicações SAM, SAPE: 

 

SAM - Sistema de Apoio ao Médico. Através do SAM a equipa médica pode, 

nomeadamente: 

- Efetuar prescrições de medicamentos; 

- Requisitar exames complementares de diagnóstico e terapêutica; 

- Prescrever baixas médicas; 

- Registar/consultar informação clínica recolhida nas consultas, quer seja de carácter 

geral ou especificamente de um dos programas de saúde definidos pela DGS; 

- Consultar o histórico clínico do utente, incluindo as prescrições, consultas e baixas 

que lhe estejam associadas. 

 

 SAPE – Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem. Nesta aplicação o profissional 

de enfermagem pode: 

- Consultar o plano de trabalho para a intervenção prevista num determinado 

contacto incluída no programa das equipas de enfermagem; 

- Registar/consultar os sintomas apresentados pelo utente; 

- Registar/consultar as intervenções de enfermagem com base no diagnóstico 
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efectuado; 

- Consultar/registar o plano de trabalho elaborado pelo sistema com base na 

informação clínica nele inserida; 

- Consultar as tabelas de parametrização e codificação da atividade de enfermagem. 

 

Após a análise sobre a continuidade ou descontinuidade dos primeiros sistemas surge 

uma nova versão, atualizando e dando resposta a questões levantadas sobre os anteriores 

sistemas no estudo realizado pelo GANEC - Gabinete de Análise Económica em 2009 [38]. 

 

3.2.2	  SClinico,	  o	  Atual	  Sistema	  em	  Substituição	  aos	  Sistemas	  SAM	  e	  SAPE	  	  

 

A convergência dos sistemas SAM e SAPE para o sistema SClinico ocorreu em finais 

de 2013, os sistemas mais utilizados nos CSD (Cuidados de Saúde Diferenciados), SAM e 

SAPE, foram substituídos por um novo sistema, o SClinico. 

Embora os sistemas SAM SAPE tenham sido substituídos pelo sistema SClinico, a 

essência dos dois primeiros mantêm-se, embora havendo uma notável alteração, que é a fusão 

dos dois sistemas num único sistema, sendo a autenticação (Login) que deferência os módulos 

e opções do sistema para os diferentes perfis de utilizador. 

Atualmente existem vários sistemas de apoio ao registo clínico concorrentes aos 

anteriores SAM e SAPE, nomeadamente o mais recente sistema  SClinico entre outros sobe a 

responsabilidade de organizações privadas como representa a Tabela	  3. 
	  

	  

Software/	  Aplicações	  de	  Saúde	  

	  

	  

Organizações	  

	  

OBS	  

SAM	   SPMS	   Descontinuado	  

SAPE	   SPMS	   Descontinuado	  

SCLINICO	   SPMS	   Desde	  dezembro	  de	  2013	  

MedicineOne	   MedicineOne	   	  

VitaCare	   VitaCare	   	  

Alert	   Alert	   	  

HIS	   Glint	   	  

Tabela	  3	  -‐	  Sistemas	  Informáticos	  de	  Saúde 
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Após o levantamento das características nucleares dos sistemas em estudo (SAM, 

SAPE e SClinico), foi realizada uma análise exaustiva aos sistemas utilizados pelo corpo 

médico e pelo corpo de enfermagem do CHTMAD (Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro), inicialmente aos sistemas SAM e SAPE, e dada a sua descontinuidade para o 

sistemas SClinico, foi considerado fundamental concluir esta dissertação apenas após a 

análise deste mais novo sistema. A análise ocorreu em ambiente hospitalar nos sistemas 

SAM, SAPE e SClinico e envolveu o levantamento de informação desde os ambientes 

gráficos até à funcionalidade dos sistemas.  

Os trabalhos foram iniciados nos sistemas SAM e SAPE, mas como referido 

anteriormente, no decorrer do estudo estes sistemas passaram a descontinuados transpondo-se 

para o atual sistema SClinico, sendo desde dezembro de 2013 que se encontra disponível em 

dois perfis de utilizadores, perfil médico e perfil enfermeiro. 

O atual sistema (SClinico) corresponde muito aproximadamente aos anteriores 

sistemas (SAM e SAPE), embora com alterações muito notórias no que se refere aos 

ambientes gráficos e elementos visuais, desde os ícones até à palete de cores em uso. 

Relativamente à sua estrutura e organização de informação, o atual sistema é muito 

semelhante aos anteriores. A organização da informação, a estrutura,  mantêm-se, a alteração 

evidente está presente no menu de Login, que agora sendo um único sistema, ao efetuar o 

registo de entrada é que é triado qual a permissão de entrada, ou médico ou enfermeiro. O que 

anteriormente não existia, visto haver dois sistemas, o SAM para os médicos e o SAPE para 

os enfermeiros. 

 Os sistemas estudados, SAM, SAPE e SClinico seguem uma navegação hierárquica 

como apresentado nas figuras que se seguem. A estrutura é muito semelhante, assim como os 

próprios menus após o segundo nível de navegação. Constata-se quatro a cinco níveis de 

navegação e sempre com o carácter hierárquico.	   
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Figura	  23	  -‐	  Mapa	  de	  navegação	  do	  sistema	  SAM 

 

Figura	  24	  -‐	  Mapa	  de	  navegação	  do	  sistema	  SAPE 
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Figura	  25	  -‐	  Mapa	  de	  navegação	  do	  sistema	  SClinico 

 

 
Análise Gráfica SAM – SAPE/ SClinico 
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SAPE, enquanto que do lado direito podem-se visualizar os prints referentes ao sistema 

SClinico: 

 

 

  

Sistema SAM Sistema SClinico perfil médico 
	  

Figura	  26	  -‐	  Formulário	  de	  Login	  SAM/	  SClinico	  perfil	  médico	  

 

 

 

 

Sistema SAM Sistema SClinico perfil médico 
Figura	  27	  -‐	  Menu	  inicial	  após	  Login	  SAM/	  SClinico	  (perfil	  médico)	  

 

 



	  
	  
	  

44	  

 

 

 
Sistema SAPE Sistema SClinico perfil médico 
Figura	  28	  –	  Menu	  Inicial	  –	  Enfermeiros	  após	  Login	  SAPE/	  SClinico	  (perfil	  enfermeiro)	  

 

 

 

 

 

 

Sistema SAM Sistema SClinico perfil médico 
Figura	  29	  -‐	  Agenda	  do	  médico	  SAM/	  SClinico	  

	  

 

 

 
Sistema SAM Sistema SClinico perfil médico 
Figura	  30	  -‐	  Marcação	  de	  consultas	  SAM/	  SClinico	  
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3.2.2	  Observações	  

 

Como se pode constatar nas imagens anteriores a alteração mais notória passa pelo 

aspecto gráfico/ visual dos sistemas. O tamanho/ dimensão de ambos os sistemas é fixo, não 

adaptável ao ecrã nem extensível quer no caso do SAM e do SAPE, no caso do SClinico 

também se revê a situação, podendo contudo observar-se que houve a cuidado em 

redimensionar (aumentar) a janela quando se deu a passagem dos sistemas SAM e SAPE para 

o sistema SClinico. Notou-se que o tamanho da janela aumentou, contudo mantem-se 

igualmente fixa e sem se adaptar aos ecrãs/ monitores, tendo existido a necessidade em 

reajustar as definições dos ecrãs para o novo sistema, para além de não serem adaptáveis a 

dispositivos móveis, ou tablets. 

Comandos como o TAB não funcionam, assim como o scroll (do rato), a interação 

com o sistema no que respeita ao scroll é unicamente através da utilização das setas do 

teclado. O rato tem somente a utilidade para posicionar o cursor, como apontador, sem scroll. 

Estas questões mencionadas anteriormente verificam-se de igual modo no sistema SAM, 

SAPE e SClinico. 

Foi a nível gráfico que se verificou a maior modificação entre os sistemas SAM e 

SAPE para o SClinino, aspetos como as cores do sistema, sistemas de grelhas, ícones 

utilizados e os avisos visuais, sofreram uma grande alteração. Note-se na Figura	  31 sobre o 

menu de topo dos sistemas SAM e SAPE, enquanto que na Figura	  32 representa o menu do 

sistema SClinico. 

 

	  
Figura	  31	  -‐	  Menu	  de	  top	  SAM	  e	  SAPE	  

	  

	  
Figura	  32	  -‐	  Menu	  topo	  SClinico	  
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Como se pode verificar nas imagens anteriores, as alterações realizadas aos sistemas é 

claramente notória. O ícones sofreram uma uniformização gráfica e visual, mantendo uma 

relação de pertença entre eles, contudo, as cores referentes a avisos e informação sobre o 

utente e respetivo estado apresenta-se de forma menos evidente. Os restantes ambientes 

apresentam um grafismo na escala dos tons cinza e dos tons de azul. 

Na passagem para o sistema SClinico observa-se uma uniformização gráfica e visual 

no seu todo, seguindo uma apresentação mais clean e plana. A pergunta que resta é, será este 

o caminho que os profissionais de saúde procuram nos ambientes gráficos do seu dia a dia de 

trabalho? 
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CAPITULO IV – Inquérito - Análise de Resultados 
 

4.1. Fundamentação do Inquérito 
 

Para a “Proposta de uma Interface para Aplicação Informática de Suporte Clínico em 

Ambiente Hospitalar” considerou-se importante realizar o levantamento de opinião sobre um 

sistema utilizado em contexto real de trabalho, por profissionais de saúde, em ambiente 

hospitalar. O sistema analisado foi o sistema SClinico em ambos os perfis de utilização, perfil 

médico e de enfermeiro no CHTMAD. 

O foco principal do inquérito foi perceber, segundo a opinião dos seus utilizadores, 

como avaliam o sistema, relativamente à interface, funcionalidades e respetiva utilidade e 

interesse no exercício da profissão. O inquérito debruçou-se em entender se o sistema se 

encontra adequado à prática clínica e consequentemente captar e recolher as opiniões dos seus 

utilizadores face ao desempenho, opções, modos de visualização, interação com o sistema, 

relevância do mesmo na pratica clínica e acima de tudo, tentar perceber se o sistema vai ao 

encontro das necessidades atuais do registo clínico, pesquisa do historial clínico do utente e 

a sua relevância em situações urgentes/ emergentes para a avaliação clínica, leitura e 

compreensão dos dados em registo. 

O inquérito é composto por duas secções, a secção inicial refere-se à “Recolha de 

Dados – Caracterização Demográfica”, que é composta por seis questões de preenchimento 

obrigatório. A segunda secção é composta por 45 questões, no caso do inquirido não realizar 

urgências, já para inquiridos que realizem urgências acrescem mais quatro questões, 

perfazendo o total de 49 questões. 

O inquérito é constituído maioritariamente por respostas de opção fechada, o motivo 

pelo qual foi escolhida esta tipologia deve-se ao facto de proporcionarem melhores resultados 

para o tratamento de dados, já as respostas abertas são mais ricas na informação sobe o 

inquirido uma vez que oferecem uma resposta sugestiva e de carácter pessoal. Assim sendo o 

inquérito é composto em grande parte por questões de resposta fechada e constituído por seis 

respostas abertas. 

Para a avaliação do sistema SClinico utilizou-se o método de inquérito pessoal aos 

profissionais de saúde. Parte das questões foram baseadas nas Avaliação Heurística, segundo 

Jakob Nielsen [39]. Contudo, para uma investigação mais aprofundada e direcionada ao setor 
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em questão, focaram-se aspetos como a avaliação do desempenho, interesse e utilidade do 

sistema utilizado em contextos de emergência e acima de tudo, perceber se o sistema promove 

uma avaliação global do utente em tempo útil, ou seja, rápido e de forma imediata, no que se 

refere ao aspetos relevantes e preponderantes para uma avaliação clínica.  

 

4.2 Caracterização dos Inquiridos 
	  

Universo/ População 

O Inquérito foi realizado com o carácter de projeto de investigação a profissionais da 

área da saúde do CHTMAD, a médicos e enfermeiros e que fossem utilizadores assíduos do 

sistema SClinico. 

A população inquirida é composta por 1253 elementos, dos quais 426 médicos e 827 

enfermeiros, de referir que existe uma pequena minoria que não utiliza o sistema SClinico na 

sua pratica diária. Os inquéritos foram realizados nos serviços de Pediatria, Oncologia, 

Cirurgia, Medicina, Urgência, Cuidados Intensivos e Gastrenterologia. 

 

Público Alvo 

O público alvo é composto por médicos e enfermeiros do CHTMAD e que sejam, 

obrigatoriamente, utilizadores assíduos do sistema SClinico nos seus respectivos perfis de 

utilização. Uma vez que existem serviços que ainda não usufruem do sistema, particularmente 

no corpo de enfermagem, o inquérito não abrangeu todos os serviços do CHTMAD, daí se 

tratar de um universo inquirido, contudo foi realizado a sete serviços, sendo eles: 

Gastrenterologia, Pediatria, Oncologia, Medicina, Cirurgia, Urgência e Cuidados Intensivos.  

 

Caracterização da Amostra 

O inquérito foi realizado a 22 médicos e 47 enfermeiros, como representado na Tabela	  

4, representando assim 5% do corpo médico e 5% do corpo de enfermagem, individualmente. 

Verifica-se assim que o universo em estudo foi o universo inquirido1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  O universo inquirido é formado pelo conjunto total de casos que se encontram 

disponíveis para a amostragem estatística [40]. 
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DIMENSÃO	  DA	  AMOSTRA	  

	  

Médicos	   Enfermeiros	  

População	  total	   426	   827	  

Inquéritos	  Realizados	  (Validos)	   22	   43	  

%	   5,2%	   5,2%	  

(Nota: nem todo o corpo clínico é utilizador do sistema SClinico) 

Tabela	  4	  -‐	  Dimensão	  da	  amostra	  	  (médicos	  e	  enfermeiros) 

 

A idade dos inquiridos varia entre os 26 e os 58 anos de idade, sendo que no corpo 

médico as idades variam entre os 26 e os 58 anos, enquanto que no corpo de enfermagem 

varia entre os 27 e os 55 anos respetivamente. A idade média é de 42 anos e de 38 anos na 

classe médica e na classe de enfermagem respetivamente, como se pode verificar na Tabela	  

5. 

 
IDADE	  DOS	  INQUIRIDOS	   	   	   	  

Perfil Média Total Desvio	  padrão 
Médico 42,55 22 11,787 
Enfermeiro	   38,05	   43	   8,252	  

	  

No	  	  corpo	  médico	  as	  idades	  variam	  entre	  os	  26	  e	  os	  58	  anos,	  sendo	  a	  média	  de	  aproximadamente	  43	  anos.	  

	  

A	   idade	   dos	   inquiridos	   varia	   entre	   os	   27	   e	   os	   55	   anos	   respetivamente.	   Sendo	   a	  média	   de	   aproximadamente	   38	   anos,	   podemos	   assim	  

considerar	  que	  se	  trata	  de	  profissionais	  de	  uma	  faixa	  etária	  “jovem”.	  

	  

Tabela	  5	  –	  Idade	  dos	  inquiridos	  	  (médicos	  e	  enfermeiros) 

 

Verificou-se que a grande maioria dos inquiridos é do sexo feminino em ambos os 

perfis, médicos e enfermeiros, sendo assim  75% do sexo feminino e 25% do sexo masculino 

como se verifica na Tabela	  6. 
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GÉNERO	  DOS	  INQUIRIDOS	   	   	  

Perfil Sexo	  Feminino Sexo	  Masculino 
Médico 61% 39% 
Enfermeiro	   85%	   15%	  

Médicos	  +	  Enfermeiros	   75%	   25%	  

	  

Verifica-‐se	  que	  a	  grande	  percentagem	  dos	  inquiridos	  é	  do	  sexo	  feminino.	  No	  caso	  do	  corpo	  de	  enfermagem	  verifica-‐se	  mais	  de	  80%	  dos	  

inquiridos	   (85%)	   são	   do	   sexo	   feminino.	  De	   referir	   que	   o	   estudo	   foi	   aleatório,	   a	   todos	   os	   profissionais	   disponíveis	   a	   participar	   no	  

inquérito.	  

	  

Tabela	  6	  -‐	  Género	  dos	  inquiridos	  	  (médicos	  e	  enfermeiros) 

 

Como se pode verificar na Tabela	  7, os inquéritos foram realizados nos serviços de 

Cirurgia, Cuidados Intensivos, Gastrenterologia, Medicina, Oncologia, Pediatria e Urgência. 

Contudo é importante referir que a percentagem de médicos no serviço de urgência é de 0%, 

isto deve-se ao facto de que cada médico está associado ao serviço de urgência, no entanto, 

prioritariamente está associado a outra especialidade/ serviço, nomeadamente: Cirurgia, 

Gastrenterologia, Medicina, Pediatria. 

De referir que, no serviço de Gastrenterologia e no serviço de Cuidados Intensivos não 

se verifica a utilização do sistema SClinico por parte dos enfermeiros, por esse motivo estes 

profissionais de saúde não foram inquiridos, obtendo assim 0% de inquéritos nos serviços 

mencionados. De registar que no serviço de Oncologia apenas foram inquiridos enfermeiros. 

 
PROFISSIONAIS	  INQUIRIDOS	  POR	  SERVIÇO	   	   	   	  

Perfil Médico Enfermeiro 	   	   	  

Cirurgia 18% 19% 	   	   	  

Cuidados	  Intensivos	   17%	   0%	   	   	   	  

Gastrenterologia	   9%	   0%	   	   	   	  

Medicina	   17%	   23%	   	   	   	  

Oncologia	   0%	   12%	   	   	   	  

Pediatria	   39%	   9%	   	   	   	  

Urgência	   0%	   37%	   	   	   	  

Tabela	  7	  -‐	  Profissionais	  inquiridos	  por	  serviço	  (médicos	  e	  enfermeiros) 

 

Relativamente ao tempo de serviço, importa referir que o tempo de serviço mais 

representativo no inquérito refere-se ao intervalo “De 26 a 35 Anos”, com uma percentagem 

de 39%. Em seguida “De 6 a 15 anos” e com os valores muito próximos referentes aos 

intervalos “Menor ou igual a 5 anos” e “De 16 a 25 anos”, como se pode verificar na Tabela	  
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8. Conclui-se assim que a média do tempo de serviço mais observado no questionário é “De 

26 a 35 anos” e “De 6 a 15 anos”, isto relativamente ao corpo médico. 

Relativamente ao corpo de enfermagem, o tempo de serviço que se verificou com mais 

relevância foi “De 16 a 25 anos” com cerca de metade da amostra (47%). O intervalo menos 

significativo é o intervalo “Menor ou igual a 5 anos” com 6%, como se pode verificar na 

Tabela	  8. 

Nota-se que o Tempo de Serviço na sua maioria varia entre “De 6 a 15 anos” e “De 16 

a 25 anos”, sendo ligeiramente mais significativo “De 16 a 25 anos” 

 
TEMPO	  DE	  SERVIÇO	   	  

Intervalo	  de	  tempo Médico Enfermeiro TOTAL	  

Menor	  ou	  igual	  a	  5	  anos 18% 15% 15%	  

De	  5	  a	  15	  anos	   26%	   32%	   32%	  

De	  16	  a	  25	  anos	   17%	   34%	   34%	  

De	  26	  a	  35	  anos	   39%	   19%	   19%	  

Tabela	  8	  -‐	  Tempo	  de	  serviço	  dos	  inquiridos	  (médicos	  e	  enfermeiros) 

 

Local de Realização dos Inquéritos 

Os inquéritos foram realizados no CHTMAD, nos serviços de Pediatria, Oncologia, 

Cirurgia, Medicina, Urgência, Cuidados Intensivos e Gastrenterologia.  

 

 

4.3 Análise Geral (Perfil Médico Perfil Enfermeiro) – Resultados  
	  

Em seguida apresentam-se a análise geral dos resultados obtidos dos inquéritos 

realizados de forma segmentada, médicos e enfermeiros. Estão apresentadas graficamente 

parte das respostas, sendo que os resultados obtidos se encontram, descritivamente, expostos 

na secção de Anexos. 
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Avaliação Geral e Segmentada do Sistema SClinico – Médicos e Enfermeiros 
	  

Médico	  -‐	  Gráfico/	  Tabela	  Descritiva	  

	  

Enfermeiro	  -‐	  Gráfico/	  Tabela	  Descritiva	  

	  

Variável:	  O	  Desempenho	  do	  sistema	  é	  adequado?	  

	   	  

	  

Variável:	  O	  Sistema	  é	  o	  ideal	  para	  o	  auxilio	  de	  Registo	  Clínico	  

	   	  

	  

Variável:	  O	  Sistema	  favorece	  o	  seu	  desemprenho	  profissional	  
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Variável:	  SE	  NÃO	  –	  Qual	  o	  motivo?	  

	   	  

	  

Variável:	  Linguagem	  utilizada	  no	  Sistema	  é	  adequada	  

	   	  

	  

Variável:	  Ambiente	  gráfico	  do	  sistema	  é	  amigável/	  INTUITIVO	  
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N/	  Responde	  
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Variável:	  Faz	  sentido	  alterar,	  mudar,	  eliminar	  ou	  adicionar	  campos	  

	   	  

	  

Variável:	  Sistema	  é	  de	  fácil	  	  interação	  

	   	  

	  

Variável:	  Aspecto	  gráfico	  ajuda-‐o	  a	  facilmente	  detectar	  problemas	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

70%	  

30%	  
Sim	  

Não	  

70%	  

30%	  
Sim	  

Não	  

0	  

2	  

2	  

12	  

7	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

0	  

0	  

0	  

31	  

12	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

13%	  

87%	  

Sim	  

Não	  

18%	  

82%	  

Sim	  

Não	  
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Variável:	  Sistema	  é	  acessível	  e	  de	  fácil	  compreensão	  a	  qualquer	  profissional	  de	  saúde	  

	   	  

	  

Variável:	  Após	  consecutivas	  horas	  de	  trabalho,	  os	  ambientes	  gráficos	  são	  amigáveis	  visualmente	  

	   	  

	  

Variável:	  Em	  situações	  urgentes	  acha	  útil	  o	  acesso	  ao	  sistema	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

74%	  

26%	  

Sim	  

Não	  

47%	  

51%	  

2%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

52%	  
31%	  

17%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

34%	  

66%	  

Sim	  

Não	  

65%	  9%	  

26%	   Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

13%	  

17%	  

70%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  
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Variável:	  Quando	  recebem	  utentes	  urgentes/	  graves,	  acedem	  a	  algumas	  funcionalidades	  do	  sistema	  

	   	  

	  

Variável:	  Em	  casos	  urgentes,	  considera	  o	  sistema	  adequado	  a	  pesquisas	  fundamentais	  para	  a	  avaliação	  clínica	  do	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	  Como	  avalia	  a	  existência	  de	  um	  acesso	  dedicado	  para	  casos	  urgentes	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

74%	  

22%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

32%	  

57%	  

11%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

39%	  

57%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

41%	  

53%	  

6%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

0	  

0	  

0	  

4	  

9	  

10	  

Não	  Responde	  

Nada	  Importante	  

Pouco	  Importante	  

Importante	  

Muito	  Importante	  

Determinante	  

0	  

0	  

0	  

9	  

15	  

19	  

Não	  Responde	  

Nada	  Importante	  

Pouco	  Importante	  

Importante	  

Muito	  Importante	  

Determinante	  
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Variável:	  No	  acesso	  urgente	  a	  dados	  do	  utente,	  o	  sistema	  permite	  que	  o	  consiga	  fazer	  de	  forma	  rápida	  e	  eficaz	  

	   	  

	  

Variável:	  SE	  Não	  -‐	  Qual	  o	  motivo	  

	   	  

	  

Variável:	  Como	  avalia	  a	  alteração	  de	  ambientes	  gráficos	  e	  diferença	  de	  layouts	  durante	  o	  exercício	  do	  seu	  trabalho	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

39%	  

57%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

41%	  

53%	  

6%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

2	  

0	  

2	  

0	  

9	  

Outra	  (Adicione	  pff)	  

Não	  dá	  "respostas"	  

O	  Sistema	  não	  possui	  tal	  
funcionalidade	  

Inadequado	  

Lento	  

8	  

2	  

3	  

0	  

12	  

Outra	  (Adicione	  pff)	  

Não	  dá	  "respostas"	  

O	  Sistema	  não	  possui	  tal	  
funcionalidade	  

Inadequado	  

Lento	  

0	  

0	  

3	  

10	  

8	  

2	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  

3	  

6	  

13	  

10	  

12	  

3	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  
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Variável:	  O	  sistema	  permite-‐lhe	  visualizar	  de	  um	  modo	  integral	  os	  aspetos	  preponderante	  para	  a	  análise	  clínica	  de	  um	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	  Sistema	  permite-‐lhe	  que	  rapidamente	  e	  de	  forma	  eficaz	  	  visualize	  de	  um	  modo	  integrado	  todos	  os	  parâmetros	  imprescindíveis	  do	  

histórico	  do	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	   Considera	   importante	   a	   existência	   de	   um	   sistema	  que	   permita	   a	   visualização	   integrada	   do	   histórico	   clínico	   do	   utente,	   no	   que	  

respeita	  aos	  aspetos	  preponderantes	  para	  uma	  avaliação	  rápida	  e	  imediata	  do	  mesmo	  

	   	  

	  

	  

	  

57%	  
39%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

32%	  

68%	  

Sim	  

Não	  

39%	  

61%	  

Sim	  

Não	  

13%	  

87%	  

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  
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Variável:	   Considera	   importante	   a	   existência	   de	   um	   sistema	   que	   permita	   a	   visualização	   integrada	   de	   aspetos	   fundamentais	   do	   historial	  

clínico	  do	  utente	  num	  único	  ecrã	  

	   	  

	  

Variável:	  Como	  avalia	  a	  existência	  de	  uma	  sistema	  que	  permita	  visualizar	  de	  forma	  rápida	  e	  instantânea	  aspetos	  fundamentais	  do	  historial	  

clinico	  do	  utente	  

	   	  

Tabela	  9	  –	  Avaliação	  segmentada	  do	  sistema	  SClinico	  (médicos	  e	  enfermeiros)	  

	  
	  

4.3 Análise Estatística 
	  
 Para o tratamento estatístico dos dados foram utilizados os programas, Microsoft Excel 

e SPSS. No tratamento de dados da variável idade usou-se a operação de Análises/ 

Estatísticas Descritivas  dos dados obtendo médias e desvio padrão, como se pode observar na 

Tabela	  10. 

 Para a associação das variáveis dos inquérito de modo a obter associações entre os 

resultados obtidos foram realizadas Correlações Bivariadas para as seguintes relações: 

 -‐	  Comparação	  das	  idades	  dos	  inquiridos	  por	  perfil; 

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  

0	  

0	  

0	  

0	  

10	  

13	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  

0	  

0	  

0	  

0	  

12	  

31	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  
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 -‐	  Comparação	  da	  facilidade	  em	  manipular	  os	  dados	  de	  acordo	  com	  a	  idade; 

 -‐	  Comparação	  dos	  profissionais	  de	  saúde	  em	  serviço	  de	  urgência	  face	  à	  facilidade	  

de	  acesso	  a	  dados	  do	  utente; 

 -‐	   Avaliação/	   Comparação	   da	   capacidade	   de	   registo	   de	   ocorrências	   no	   sistema	  

mediante	  o	  serviço. 

 

Estatísticas Descritivas 
 
Estatísticas descritivas principais – Idade Média dos inquiridos 
	  

Total	  
Válidos	   65	  

	   	  

Média	   39,57	  

Mediana	   39,00	  

Desvio	  padrão	   9,740	  

Variância	   94,874	  

Amplitude	   33	  

Mínimo	  	   26	  

Máximo	   59	  

Quartis	  

25	   31,00	  

50	   39,00	  

75	   47,50	  

	  

Tabela	   10	   -‐	   Estatísticas	   descritivas:	   Idade	  Média	   dos	   inquiridos	   (Média/	  Mínimo/	  
Máximo) 
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Correlação  - Estudo/ Análise Bi-Variado 
 

Comparação da idade por perfil - Comparação entre a Idade e o Perfil dos Inquiridos (Idade Média 
/ Perfil Médico + Idade Média/ Perfil Enfermeiro) 
 
 

Perfil Média Total Desvio 

padrão 

Enfermeiro 38,05 43 8,252 

Médico 42,55 22 11,787 

Total 39,57 65 9,740 

Tabela	  11	  -‐	  Comparação	  das	  idades	  dos	  inquiridos	  por	  perfil 

Comparação da facilidade de manipular o programa de acordo com a idade 
	  

Facilidade Média Total Desvio 

Padrão 

N/A 44,00 3 3,000 

Não 37,61 18 9,450 

Sim 40,07 44 10,112 

Total 39,57 65 9,740 

Tabela	  12	  -‐	  Comparação	  da	  facilidade	  em	  manipular	  os	  dados	  de	  acordo	  com	  a	  idade	  

  

Comparação dos profissionais de saúde em serviço de urgência e a facilidade de acesso a 

dados do utente 

 Utente Total 

Não Sim N/A 

Urgências 
Não 15 16 2 33 

Sim 20 10 2 32 

Total 35 26 4 65 

Tabela	  13	  -‐	  Comparação	  dos	  profissionais	  de	  saúde	  em	  serviço	  de	  urgência	  face	  à	  facilidade	  de	  acesso	  a	  dados	  
do	  utente 
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Avaliação/ Comparação do registo de ocorrências no sistema SClinico mediante o serviço 

 

 Registo Total 

N/A Não Sim 

Serviços 

Cirurgia 0 8 4 12 

Cuidados 0 3 1 4 

Gastrenterologia 0 0 2 2 

Medicina 0 7 6 13 

Oncologia 0 4 1 5 

Pediatria 1 7 5 13 

Urgência 

 
1 5 10 16 

Total 2 34 29 65 

Tabela	  14	  -‐	  Avaliação/	  Comparação	  da	  capacidade	  de	  registo	  de	  ocorrências	  no	  sistema	  mediante	  o	  serviço 

 

4.4. Observações e Constatações 
 

No decorrer da realização dos inquéritos observaram-se e registaram-se diversas 

reações e opiniões face às questões apresentadas. De referir que, por vezes, se obtiveram 

resultados muito semelhantes face às mesmas questões. 

No âmbito dos aspetos relacionados com os ambientes gráficos os resultados obtidos 

foram semelhantes. Registou-se que parte dos inquiridos refere que o atual sistema é 

monocromático, indicando esta classificação como um aspecto negativo. Na opinião destes o 

sistema deixou de ser tão intuitivo face ao anterior (SAM para os médicos e SAPE para os 

enfermeiros). Segundo as respostas obtidas percebeu-se que, para parte dos inquiridos, as 

cores do sistema passaram a ser muito ténues e indiferenciadas, no que se refere à prática 

clínica, visto que esta exige elevada concentração e requer um tempo significativo em frente 

ao monitor. Indicam que os avisos existentes nos ícones tornaram-se demasiadamente ténues 

e por vezes imperceptíveis, como representado na Figura	  33. 
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SAM	  (igual	  no	  SAPE)	   SClinico	  perfil	  médico	  (igula	  no	  perfil	  enfermeiro)	  

  
Figura	  33	  –	  Ícones	  e	  respetivos	  avisos	  visuais	  dos	  sistemas	  SAM	  e	  SClinico	  

 

Outra anotação refere-se às listagens/ tabelas, para os inquiridos as linhas entre os 

nomes dos utentes é quase imperceptível, aparecendo em tabela sem diferenciação de cor ou 

linha evidente entre eles, levando à confusão visual ao longo da leitura dos dados inscritos no 

sistema como se pode verificar na Figura	  34. 

	  
Figura	  34	  –Listagens/	  Tabelas	  de	  informação	  do	  SClinico 

 

Segundo os inquiridos, o sistema após consecutivas horas de trabalho torna-se 

cansativo e confuso visualmente devido à sua paleta de cor clara e muito homogénea, sem 

contrastes visuais ou avisos. Parte dos utilizadores referem que o anterior sistema (SAM e 

SAPE), neste sentido, era mais intuitivo visualmente devido aos elevados contrastes de cor e 

os contrastes evidentes entre a distribuição da informação. 

Em suma, verificou-se que a maior parte dos inquiridos não aponta os anteriores 

sistemas como melhores face ao atual, embora se tenha observado que consideram serem 

sistemas muito similares, o SAM face ao SClinico perfil médico e o SAPE face ao SClinico 

perfil enfermeiro. A grande maioria refere que o atual sistema deveria repensar o grafismo, 

particularmente as cores em uso. Na questão em que se compara os anteriores sistemas face 

ao atual, dos 23 médicos inquiridos, 3 apontam o atual como mau e 2 optam por não 

responder enquanto que 12 avaliam o atual sistemas como razoável e 6 como bom. Já no 

universo de 43 enfermeiros inquiridos apenas 4 referem o atual sistema como mau, 4 optam 
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por não responder, enquanto que 12 consideram-no razoável,  22 como bom e 1 como 

excelente. 

Ao analisar a questão “O aspecto gráfico ajuda-o facilmente a detetar problemas/ 

necessidades de cada paciente?” obtiveram-se como resposta positiva (SIM) 13% por parte 

dos médicos e 18% por parte dos enfermeiro, ou seja mais de 80% de cada grupo respondeu 

como não a esta questão, ou seja, o aspecto gráfico não os ajuda a detetar problemas/ 

necessidades de cada paciente facilmente. Contudo, quando questionados sobre a 

amigabilidade dos ambientes gráficos após várias horas de trabalho, as respostas obtidas já 

não são tão unânimes. 66 % dos enfermeiros responde que não à amigabilidade dos ambientes 

gráficos, enquanto que cerca de metade dos médicos inquiridos responde que não ou então 

não responde a esta questão (31% responde que não e 17% não responde). 

Para além das alterações técnicas mencionadas, (ver secção de Anexos – Tabela de 

Resultados), sugerem a utilização de corretor ortográfico, a possibilidade da utilização dos 

comando do teclado (por exemplo o tab), assim como ativar a funcionalidade do scroll do 

rato. 

Verificou-se uma opinião comum em ambos os perfis e nos diferentes serviços 

abordados, isto é, grande parte dos profissionais inquiridos considera que o sistema possui 

lacunas a nível de registo e respetivos campos. Segundo os inquiridos, cada serviço detém 

necessidades específicas à sua prática, no entanto, o sistema é apresentado de forma 

globalizada e não particular a cada serviço, tornando-o falível quando se trata do registo e 

posterior análise. De referir que os serviços com mais referencias neste sentido foram o 

serviço de pediatria e o serviço de cuidados intensivos. 

Sobre a facilidade de acesso ao sistema por parte de qualquer profissional da área da 

saúde, percebeu-se que as opiniões se dividem, 74% dos médicos apontam que é um sistema 

de fácil compreensão e acesso, enquanto que 51% dos enfermeiros respondem que não e 2% 

preferem não dar a sua opinião face à questão. 

Embora considerem que existem lacunas e falhas no atual sistema, de forma global, os 

inquiridos apontam-no como uma feramente útil e uma mais valia relativamente ao registo de 

informação clinica do utente. 

Em casos urgentes o sistema é apontado como ineficiente, uma vez que é lento, 

embora possa deter bastante informação útil para a avaliação do utente torna-se difícil a 

recolha de informação, por uma lado porque requer uma análise extensa (muitos clicks), e por 

outro, porque essa análise é bastante morosa, pelo facto de exigir bastantes passos até obter os 
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resultados e porque o sistema é apontado como muito lento. Referem que a informação “está 

lá”, no entanto o tempo que leva até “lá chegar” torna o sistema ineficiente. 
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CAPITULO V – Proposta de Modelo de Interface 
 

 

Uma das características do sistema analisado é a não apresentação de um historial 

completo do utente, apesar da informação constar em sistema. A organização dos registos dos 

serviços prestados não é orientada para uma visão holística do historial do utente, o sistema 

permite, sem duvida, o registo das ocorrências, contudo não promove uma visualização 

eficaz, rápida, global e integrada dos seus registos. Por este facto, os registos considerados 

não centrais a uma dada situação podem ficar por consultar, muitas vezes porque a busca pode 

ser morosa e em muitos outros casos essa busca pode-se tornar infrutífera. Isto é, dada a 

experiência dos profissionais, e não havendo suspeita de determinada ocorrência no passado 

do paciente, geralmente tal corresponde, na realidade, a uma ausência desse registo, pelo que 

a busca será infrutífera. No entanto, em situações particulares, onde essa informação 

eventualmente exista ela não vai contribuir para uma decisão clínica mais informada, porque 

o tempo gasto na operação de busca não é muitas vezes exequível face à rapidez com que a 

decisão tem que ser tomada. 

No sentido inverso, isto é, não procurando a generalização ou vista holística do utente, 

nota-se que a interface gráfica das aplicações é idêntica para todas as especialidades, pelo que 

é necessário oferecer uma adaptabilidade a fim de evitar o esforço a que os utilizadores estão 

sujeitos, procurando reunir de uma forma eficaz em tempo útil, informação relevante dentro 

do contexto da sua especialidade. 

A conjugação destes fatores, aparentemente antagónicos, exigindo ao mesmo tempo 

uma visão alargada de todo o registo do utente e visões particulares sobre determinados 

aspetos do seu registo é objeto da presente proposta de interface. Compreende-se que de todas 

as questões levantadas neste presente estudo, estas exigem uma nova metáfora de interface. 

Enquanto outras questões como implementação da correção ortográfica, a possibilidade da 

utilização dos comandos do rato, variação cromática mais diferenciada, por exemplo, 

prendem-se com questões funcionais, de interação ou até mesmo gráficas. 
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5.1 - Interface para visão holística 
 

O modo como os registos de saúde estão organizados na interface para os profissionais 

de saúde, nos sistemas analisados, não favorece a visualização holística dos pacientes. Os 

diferentes registos e ocorrências estão catalogados em secções diferentes e mostrados em 

janelas independentes. 

Para consultar determinados aspetos desse registo é necessário por vezes percorrer um 

grande número de ecrãs, implicando um elevado número de clicks. Para este tipo de consulta 

é gasto tempo precioso, porque, por um lado, o tempo de consulta é limitado e por outro, em 

situações de maior urgência pode ser inibidor porque há sempre que tomar uma decisão sobre 

demorar mais tempo na pesquisa ou atuar sobre o paciente.  

Outro aspeto negativo deste tipo de organização tem a ver com o facto de a 

informação não ser dada de modo persistente isto é, uma vez consultado um dado aspeto, tem 

que se abandonar o ecrã respetivo para ir consultar outro. A formação de conhecimento a 

partir desta informação parcelar é difícil e pouco eficiente.  

Não só na visualização da informação se reflete o baixo desempenho desta interface. 

Também numa consulta regular, por exemplo, onde é necessário recorrer ao historial do 

utente para inserir nova informação, a própria inserção de informação torna-se, em 

consequência, mais morosa. 

5.1.1	  Timeline	  linear	  

Tendo estes aspetos em mente propõe-se uma solução onde a visualização de todo o 

historial do utente apareça num único ecrã. As características importantes da informação a 

representar são o tempo, por um lado, e por outro, as diferentes categorias de eventos 

considerados relevantes. 

Para tal é necessário implementar uma timeline e organizar sobre ela todo o historial 

clínico do utente. No entanto uma timeline linear correspondente a uma pessoa de idade pode 

ser demasiado extensa para ser visualizada de uma só vez num ecrã, pelo que perde eficácia 

quando se pretende examinar todo o historial clínico. Por outro lado, usando soluções de 

zoom, uma timeline extensa pode ficar contida num ecrã, com a desvantagem de que os 

eventos ficam de tal modo sobrepostos que não permita uma visualização eficaz.  
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Assim, a visualização de eventos sobre uma timeline linear também pode estar 

dependente do tamanho e resolução do dispositivo de visualização, o que não é uma boa 

solução. 

 

5.1.2	  	  Timeline	  circular	  

A timeline circular apresenta a variação do tempo em circunferências concêntricas 

permitindo desdobrar os diferentes eventos sobre uma representação bidimensional, o que 

torna o gráfico contido em termos espaciais. Independentemente da quantidade de tempo 

representada e contrariamente à timeline linear, esta solução permite prever o espaço ocupado 

pelo gráfico. Por outro lado os eventos estão distribuídos espacialmente e não acumulados, o 

que permite uma visualização mais clara do registo do histórico do utente, como se pode ver 

na Figura	  35. 

 
Figura	  35	  -‐	  Proposta	  de	  timeline	  circular	  (mockup	  efetuado	  em	  Processing) 

 

A timeline é organizada em categorias e subcategorias representadas por setores 

circulares, legendados pela periferia. A cada categoria corresponde uma cor base, sendo as 

respetivas subcategorias representadas por cores análogas.  

Os eventos são representados por arcos sobre as linhas do tempo, nas respetivas 

categorias. Se coincidirem, na mesma categoria e no mesmo período temporal vários eventos, 

Aplicação Web 

Introdução 

Resultados 

Objetivos 

Referências 

Proposta de Modelo Gráfico para a Visualização do EHR 

O trabalho de desenvolvimento de sistemas de visualização 
de informação clínica torna-se absolutamente necessário, 
num cenário onde existe uma desmaterialização 
progressiva potenciada por um número crescente de 
sistemas interligados que geram informação de forma 
descentralizada para repositórios centrais, onde reside o 
processo clinico eletrónico (EHR). 
Todos os eventos e ocorrências que compõem o processo 
clínico exigem estudo e desenvolvimento de sistemas que 
permitam aos vários profissionais de saúde ter ferramentas 
que favoreçam a análise dos dados gerados, estruturando-
os de acordo com as normas de orientação clínica, com as 
exigências das várias especialidades, patologias e 
experiência médica. 
Para além da necessidade de dar resposta a grandes 
quantidades de dados concluiu-se, com base na 
experiência do estudo inicial, que os sistemas de apoio aos 
profissionais de saúde necessitam também de melhorar na 
forma como interagem com os utilizadores, pois a relação 
de confiança e critério de adaptabilidade são essenciais 
para que não existam barreiras na sua utilização. 

•  Melhorar a eficácia das interfaces gráficas das aplicações 
em uso na saúde; 

•  Estudar um novo modelo gráfico para apresentar a 
informação clínica de modo a permitir uma visão 
qualitativa global dos diferentes eventos que compõem o 
registo electrónico do paciente. 

•  A avaliação preliminar das interfaces gráficas deixa a 
descoberto algumas debilidades ao nível do design cujo 
impacto está a ser avaliado. 

•  A proposta inicial para o modelo gráfico gerou uma 
elevada expectativa e mostrou a sua aplicabilidade a 
outras realidades tais como caracterização de alergias ou 
de tomas de medicação. 

•  O estudo deu ainda origem à ideia da criação de um 
painel de “instrumentos” de visualização (Medical Gadget 
Panel), contribuindo de uma forma mais eficaz para a 
visão holística do paciente. 
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a linha do arco correspondente será representada com maior espessura. Assim, a espessura da 

linha deverá ser proporcional ao número de eventos que ocorre na mesma categoria e no 

mesmo período temporal. 

Um círculo central indica, pela sua cor, o sexo do utente (informação reforçada pelo 

ícone respetivo), e demais informação demográfica considerada pertinente. Inclui ainda a 

identificação numérica exigida por lei. 

Podem ser efetuadas ampliações ou reduções (zoom) sobre o gráfico permitindo 

escalas temporais distintas. Numa máxima ampliação, correspondendo a um evento bem 

determinado, o gráfico pode dar lugar ao registo textual existente no sistema, permitindo deste 

modo o acesso detalhado de toda a informação. 

Esta apresentação gráfica permite uma representação global do histórico do utente que 

pode ser apreendida de uma maneira imediata e completa sem necessidade de pesquisa e de 

navegação sobre diferentes ecrãs. A sua forma contida permite adaptar esta solução a 

diferentes dispositivos, incluindo os móveis. 

5.2 Interface para a visão particular 
	  

As diferentes especialidades médicas necessitam de distintos parâmetros concretos de 

análise acerca de um mesmo utente, facto que ficou patente no resultado do inquérito 

apresentado. 

Uma das maneiras de resolver a questão é definir um conjunto de categorias de 

informação e apresentá-las segundo um layout dinâmico e configurável ao qual se dá o nome, 

neste trabalho, de gadget panel. Este painel é constituído por diferentes elementos conhecidos 

por gadgets que representam aspetos fundamentais do historial clínico do utente, como a 

existências de alergias, histórico de medicação, existência de doenças coronárias, os últimos 

registos clínicos/ ocorrências de relevância, etc. A ideia é apresentar um painel composto por 

várias valências, podendo sempre suportar a implementação de outras que consoante as 

necessidades consideradas relevantes, de forma a responder às especificidades de cada 

profissional de saúde, ver Figura 15. 

Os gadgets têm como especificidade o seu carácter dinâmico, isto porque podem ter 

ações como (ver Tabela	  16): 

- Mover; 

- Ajustar/ Redimensionar; 
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- Eliminar. 

Esta tipologia permite que cada profissional adapte as suas opções de visualização,  

priorizando o que considera relevante e destacando o que realmente é essencial para a 

percepção clínica do utente. 

A ideia essencial desta metáfora é promover o controlo de visualização de modo a 

torná-la versátil, fazendo com que o profissional de saúde organize a visualização e respetivos 

elementos de forma mais adequada e adaptada ao seu serviço e necessidades. 

 

	  
	  
	  
Ecrã	  inicial	  –	  mesmos	  níveis	  de	  informação	  
	  

	  
Gadgets	  em	  aberto	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
Gadgets	  em	  aberto	  (opção	  2)	  
	  

	  
Mover	  Gadgets	  –	  Reposicionar	  

	  

	  
	  

	  

	  

Figura	  15	  –	  Estrutura	  e	  dinâmica	  do	  painel	  e	  respetivos	  gadgets	  
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Exemplo	  de	  ícones	  de	  redimensionamento	  e	  ajustamento	  de	  janelas	  
	  
	  

	  
	  

	  
Quando	  janelas	  “fechadas”	  

	  

	  

	  
	  

	  
Abrir	  janela	  

	  

	  

	  
	  

	  
Mover	  janela	  

	  

	  

	  
	  

	  
Eliminar	  janela	  

	  

	  

	  
	  

	  
Quando	  janelas	  “abertas”	  

	  

	  

	  
	  

	  
Redimensionar	  janela	  (aumentar	  ou	  diminuir)	  

	  

	  
	  

	  
Arrastar	  janela	  

	  

Tabela	  16	  –	  Ações	  dos	  gadgets	  
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CAPITULO VI – Conclusões e Trabalho Futuro 
 

6.1. Conclusão 
 

De uma forma geral, tendo em conta o inquérito efetuado, o sistema atualmente 

utilizado pelos profissionais de saúde é visto como positivo, sendo considerado útil e uma 

ferramenta essencial para o registo clínico e sua visualização. 

 No entanto, segundo os dados apurados, o sistema não é o ideal para questões 

urgentes, não permite uma visualização integrada (holística) do historial clínico do utente, 

para além de não beneficiar de um desempenho apropriado. O sistema é apontado como sendo 

lento, exigindo bastante pesquisa para se obter informação relevante, tendo sido referido por 

vários enfermeiros inquiridos que para efetuar a pesquisa é necessário um número excessivo 

de clicks até se obter a informação, tornando o acesso à resposta complexo e demorado. 

Salienta-se que tal facto em casos urgentes/emergentes reduz fortemente a eficiência ao 

acesso à informação. Ficou ainda claro no inquérito a necessidade de um sistema que permita 

a visualização integrada do histórico clínico do utente num único ecrã. 

Com a evolução constante das TIC é importante repensar algumas questões de 

visualização de informação com base nos pressupostos do responsive design. A 

adaptabilidade das aplicações para diferentes suportes é cada vez mais comum, as diferentes 

formas de visualização da mesma aplicação definida mediante cada utilizador/necessidade 

assim como a capacidade de organizar dinamicamente a informação, está cada vez mais em 

uso. 

A proposta encontrada permite resolver algumas das questões apontadas pelos 

profissionais de saúde, resolvendo a questão da visão holística  do utente, minimizando o 

impacto da mudança de diferentes dispositivos de visualização e também as questões do 

desempenho do sistema. De facto, a concentração da informação leva a um menor esforço de 

pesquisa e consequentemente um menor número de interações com o sistema. 

Projetado este modelo, como trabalho futuro preconiza-se a sua implementação num 

ambiente HTML5 (Java Script e CSS3) passível de ser integrado com as aplicações clínicas 

em uso com a finalidade de o validar. 

 



	  
	  
	  

74	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  

75	  

Bibliografia 
	  
	  
	  
[1] - Dr. McDonald Davis; Jennifer Brown; Hardware and Operating Systems, The Evolution 
and Future of the Graphical User Interface in Personal Computing; 16 April 2003; 
 
[2] - http://people.sju.edu/~jhodgson/gui/guihome.html [acedido a 3 de Setembro 2014]; 
 
[3] - David M. Hilbert, David F. Redmiles; Extracting usability information from user 
interface events; 2000; 
 
[4] - http://www.mprove.de/diplom/text/3.1.2_sketchpad.html [acedido a 6 de Agosto 2014]; 
 
[5] - http://www.revolucaodigital.net/2013/07/04/morreu-douglas-engelbart-inventor-do-rato-
do-computador-63549/ [acedido a 3 de Setembro 2014]; 
 
[6] - http://www.netprolive.com/hardware.php  [acedido a 3 de Setembro 2014]; 
 
[7] - (http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html) [acedido a 30 de Setembro 
2014]; 
 
[8] - Trygve Reenskaug; Thing-Model-View-Editor an Example from a planningsystem; 
1979; 
 
[9] - http://www.w3schools.com/aspnet/mvc_intro.asp  [acedido a 30 de Setembro 2014]; 
 
[10] - (http://heim.ifi.uio.no/~trygver/1979/mvc-2/1979-12-MVC.pdf) [acedido a 30 de 
Setembro 2014]; 
 
[11] - (http://www.esri.com/news/arcuser/0609/aspnetmvc.html)  [acedido a 30 de Setembro 
2014]; 
 
[12] - http://www.tutorialspoint.com/struts_2/basic_mvc_architecture.htm [acedido a 30 
Setembro 2014]; 
 
[13] - http://gs.statcounter.com/#desktop-os-ww-monthly-201301-201401-bar   [acedido a 15 
Fevereiro 2015]; 
 
[14] - Tobias Dehling University of Cologne dehling@wiso.uni-koeln.de, Ali Sunyaev 
University of Cologne sunyaev@wiso.uni-koeln.de: Architecture and Design of a Patient-
Friendly ehealth Web Application: Patient Information Leaflets and Supplementary Services; 
 
[15] - http://www.creativebloq.com/netmag/10-golden-rules-digital-icons-11410286  [acedido 
a 1 de Outubro 2014]; 
 
[16] - http://www.smashingmagazine.com/2008/01/31/10-principles-of-effective-web-design/ 
[acedido a 1 de Outubro 2014]; 



	  
	  
	  

76	  

 
[17] - https://yusylvia.wordpress.com/tag/gestalt/  [acedido a 6 de Janeiro 2015]; 
 
[18] - http://www.softviscollection.org/intro/a-thousand-words/  [acedido a 6 de Janeiro 
2015]; 
 
[19] - Aaron Marcus, President, Aaron Marcus and Associates, Inc.; 1144 65th Street, Suite F, 
Emeryviile, California 94608-1109 USA; Principles of Effective Visual Communication for 
Graphical User Interface Design; 
 
[20] - Penny McIntire; Visual Design for the Modern Web; New Riders 2008; 
 
[21] - Jun Lu, Song Zhang; Embedded Systems: E-health Web Application Framework and 
Platform Based On The Cloud Technology; 2012; 
 
[22] - (http://www.openclinical.org/informationVisualization.html) [acedido a 3 de Setembro 
2014]; 
 
[23]- Ben Fry,Visualizing Data, and 1st edition, Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.; 2008 
 
[24] - Bruno Azevedo, Rute Bastardo, Rubén Tortosa; University Polytechnic of València , 
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, University Polytechnic of València: 
Information Visualization: An analysis On The Data Glut And The Emergency To Rethink 
And Design New Communicative Paradigms; 
 
[25] - http://www.openclinical.org/prj_knave.html  [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[26] - http://www.openclinical.org/gmm_degel.html  [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[27] - http://www.openclinical.org/dld_asbruview.html [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[28] - http://www.openclinical.org/dld_carevis.html [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[29] - http://www.openclinical.org/gmm_asbru.html  [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[30] - http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/timeviz/timeviz.html  [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[31] - http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/midgaard.html  [acedido a 3 de Outubro 2014]; 
 
[32] - Frost & Sullivan; 50 Years of Growth, Innovation and Leadership: Drowning in Big 
Data? Reducing Information Technology Complexities and Costs For Healthcare 
Organizations; 
 
[33] - Sunil Eapen Mammen  and Deepa Madathil, School Bio Sciences and Technology, VIT 
University, Vellore 632014,India: A Systems Approach to Designing a Graphical Interface in 
ehealth; 
 
[34] - Sutcliffe A.; User-Centred Requirements Engineering. New York: Springer; 2002; 
 



	  
	  
	  

77	  

[35] - http://www.webcitation.org/6Gz4mjKSr [acedido a 2013-11-29]; 
 
[36] - Nguyen L, Shanks G.; A framework for understanding creativity in requirements 
engineering. Information and Software Technology; 2009; 
 
[37] - Ricardo Cruz-Correia, José Carlos Nascimento, Rui Dinis Sousa, Henrique O‘Neill; 
Fac. Medicina Universidade Porto (CIDES / CINTESIS), Algoritmi Centre, Information 
Systems Department, Universidade do Minho Campus de Azurem, Instituto Universitário de 
Lisboa (ISCTE-IUL); eHealth Key Issues in Portuguese Public Hospitals; 2012; 
  
[38] - Paulo Gomes, Nuno Paiva, Bernardo Simões; Análise de Viabilidade Económica das 
Aplicações SAM e SAPE, GANEC – Gabinete de Análise Económica; 2009; 
 
[39] - http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/  [acedido a 3 de Setembro 
2014]; 
 
 
[40] - Andrew Hill , Manuela Magalhães Hill; Investigação por Questionário (2ª Edição); 
2008. 

 

 



	  
	  
	  

78	  

 

 

 

 

 

 

 

	    



	  
	  
	  

79	  

ANEXOS 
 

Anexo 1- Inquérito  
 

Analise	  do	  Sistema	  SClinico	  

Existem	  55	  perguntas	  neste	  inquérito	  

Recolha	  de	  Dados	  -‐	  Caracterização	  Demográfica	  

Este	   inquérito	   é	   CONFIDENCIAL,	   os	   dados	   solicitados	   serão	   utilizados	   meramente	   para	  

delimitar	  a	  amostra	  inquirida.	  

	  

Perfil	  do	  Inquirido	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Médico	  

	  Enfermeiro	  

	  

Idade	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Menor	  ou	  igual	  a	  30	  

	  De	  31	  a	  40	  

	  De	  41	  a	  50	  

	  Mais	  de	  50	  

	  

Género	  *	  
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Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Feminino	  

	  Masculino	  

	  

Serviço	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  ANATOMIA	  PATOLOGICA	  

	  ANESTESIOLOGIA	  

	  CARDIOLOGIA	  

	  CIRURGIA	  

	  CIRURGIA	  GERAL	  

	  CIRURGIA	  MAXILO-‐FACIAL	  

	  CIRURGIA	  PLASTICA	  

	  CIRURGIA	  TORACICA	  

	  CIRURGIA	  VASCULAR	  

	  DERMATOLOGIA	  

	  GASTROENTEROLOGIA	  

	  GENETICA	  

	  GINECOLOGIA	  

	  IMAGIOLOGIA	  

	  IMUNOHEMOTERAPIA	  

	  MEDICINA	  FISICA	  REABILITACAO	  

	  NEFROLOGIA	  

	  NEFROLOGIA/ACESSOS	  VASCULARES	  

	  NEUROLOGIA	  

	  OBSTETRICIA	  
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	  OBSTETRICIA	  /	  GINECOLOGIA	  

	  OFTALMOLOGIA	  

	  ORL	  

	  ORTOPEDIA	  

	  OTORRINOLARINGOLOGIA	  

	  PATOLOGIA	  CLINICA	  

	  PEDIATRIA	  

	  PNEUMOLOGIA	  

	  PSIQUIATRIA	  

	  RADIOLOGIA	  INTERVENCAO	  

	  SERV.	  DOMICILIO	  CIRURGIA	  

	  UROLOGIA	  

	  Outro	  	  	  

	  

Tempo	  de	  serviço	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Menor	  ou	  igual	  5	  anos	  

	  De	  6	  a	  15	  anos	  

	  De	  16	  a	  25	  anos	  

	  De	  26	  a	  35	  anos	  

	  Mais	  de	  35	  anos	  

	  

É	  utilizador	  assíduo	  do	  sistema	  SClinico?	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  
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	  Não	  

	  

INQUÉRITO	  

Para	  responder	  às	  questões	  colocadas,	  terá	  que	  assinalar	  a	  resposta	  escolhida.	  	  

	  

Existem	  questões	  onde	  terá	  que	  registar	  a	  sua	  opinião	  pessoal,	  ou	  seja,	  não	  haverá	  opções	  

de	  resposta,	  a	  resposta	  será	  produzida	  pelo	  próprio,	  tendo	  apenas	  uma	  questão	  de	  reposta	  

aberta.	  

	  

Perfil	  do	  Inquirido	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Médico	  

	  Enfermeiro	  

	  

1.	  O	  desempenho	  (rapidez,	  módulos,	  opções)	  do	  sistema	  é	  adequado	  às	  necessidades	  para	  

a	  prática	  clínica?	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

2.	  Em	  caso	  de	  erro	  ou	  engano,	  facilmente	  consegue	  resolver	  a	  situação?	  
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Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

2.1.	  Como	  resolve	  a	  situação?	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	  na	  pergunta	  '10	  [A007]'	  (	  2.	  Em	  caso	  de	  erro	  ou	  engano,	  facilmente	  consegue	  resolver	  

a	  situação?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Liga/	  Desliga	  o	  computador	  

	  Volta	  ao	  inicio	  e	  faz	  tudo	  novamente	  

	  Pede	  auxilio	  à	  equipa	  técnica	  

	  Pede	  auxilio	  a	  colegas	  

	  Nenhuma	  das	  opções	  

	  

3.	   Recorre	   com	   frequência	   ao	   Departamento	   de	   Informática/	   Assistência	   Técnica,	   para	  

resolver	  questões	  do	  sistema?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

3.1.	  Quantas	  vezes	  (insira	  o	  número	  de	  vezes	  pff):	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	  na	  pergunta	  '12	  [A008]'	  (	  3.	  Recorre	  com	  frequência	  ao	  Departamento	  de	  Informática/	  
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Assistência	  Técnica,	  para	  resolver	  questões	  do	  sistema?	  )	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a(s)	  sua(s)	  resposta(s):	  

Por	  dia	   	  	  

Por	  semana	   	  	  

Por	  mês	   	  	  

Por	  ano	   	  	  

	  

4.	  A	  comunicação	  entre	  SClinico	  Perfil	  Médico	  e	  SClinico	  Perfil	  Enfermeiro	  está	  acessível	  e	  

de	  clara	  compreensão	  a	  qualquer	  profissional	  que	  a	  ele	  necessite	  aceder.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

5.	  Considera	  que	  o	  sistema	  é	  o	  ideal	  para	  o	  auxilio	  de	  Registo	  Clinico?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

5.1.	  Sugere	  outro	  sistema	  que,	  na	  sua	  opinião,	  seja	  mais	  adequado	  para	  o	  Registo	  Clinico:	  

*	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  
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'Não'	  na	  pergunta	  '15	  [A010]'	  (	  5.	  Considera	  que	  o	  sistema	  é	  o	  ideal	  para	  o	  auxilio	  de	  Registo	  

Clinico?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

MedicineOne	  

VitaCare	  

Alert	  

	  Outro	  (Qual)	  

Escreva	  um	  comentário	  à	  sua	  escolha	  aqui:	  

	  	  

6.	  O	  sistema	  e	  as	  suas	  aplicações	  favorecem/	  ajudam	  o	  seu	  desemprenho	  profissional	  no	  

que	  respeita	  à	  minimização	  do	  seu	  cansaço?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

6.1.	  Qual	  o	  motivo	  (pode	  selecionar	  várias	  opções):	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	  na	  pergunta	  '17	  [A011]'	  (	  6.	  O	  sistema	  e	  as	  suas	  aplicações	  favorecem/	  ajudam	  o	  seu	  

desemprenho	  profissional	  no	  que	  respeita	  à	  minimização	  do	  seu	  cansaço?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  todas	  as	  que	  se	  aplicam:	  

	  Ambientes	  Gráficos	  

	  Cores	  do	  sistema	  

	  Campos	  de	  escrita	  

	  Campos	  de	  pesquisa	  

	  Organização	  da	  Informação	  
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	  Ausência	  de	  campos	  preponderantes	  

	  Ambiguidade	  da	  Informação	  

	  Ambiente	  pouco	  intuitivo	  

	  

7.	  A	  linguagem	  utilizada	  no	  Sistema	  é	  adequada?	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

7.1.	  Que	  tipo	  de	  alteração	  sugere?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Discorda	   em	   Parte'	   ou	   'Discorda	   Totalmente'	   na	   pergunta	   '19	   [A012]'	   (	   7.	   A	   linguagem	  

utilizada	  no	  Sistema	  é	  adequada?)	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a	  sua	  resposta:	  

	  

	  

	  

	  	  

8.	  Conhece	  outros	  sistemas,	  na	  área	  da	  saúde,	  para	  além	  do	  SClinico?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  
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	  Não	  

	  

8.1.	  Qual	  ou	  Quais?	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	  na	  pergunta	  '21	  [A013]'	  (	  8.	  Conhece	  outros	  sistemas,	  na	  área	  da	  saúde,	  para	  além	  do	  

SClinico?	  )	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a	  sua	  resposta:	  

	  	  

9.	  O	  ambiente	  gráfico	  do	  sistema	  é	  amigável,	  ou	  seja,	  de	  fácil	  compreensão/	  INTUITIVO?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

10.	   Na	   sua	   opinião	   faz	   sentido	   alterar,	   mudar,	   eliminar	   ou	   adicionar	   campos/	   áreas/	  

opções	  do	  sistema?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

10.1.	   O	   que	   alteraria/	  mudaria/	  eliminaria/	  adicionaria	   para	   melhor	   funcionamento	   do	  

sistema?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	   na	   pergunta	   '24	   [A015]'	   (	   10.	  Na	   sua	  opinião	   faz	   sentido	   alterar,	  mudar,	   eliminar	   ou	  

adicionar	  campos/	  áreas/	  opções	  do	  sistema?	  )	  



	  
	  
	  

88	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a(s)	  sua(s)	  resposta(s):	  

Alterar	   	  	  

Mudar	   	  	  

Eliminar	   	  	  

Adicionar	   	  	  

	  

11.	   Os	   campos	   existentes	   são	   suficientes	   para	   todos	   os	   registos	   necessários	   na	   prática	  

clinica.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

11.1.	  Quais	  os	  campos	  que	  considera	  que	  deveriam	  existir/	  acrescentar?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Discorda	   em	   Parte'	   ou	   'Discorda	   Totalmente'	   na	   pergunta	   '26	   [A016]'	   (	   11.	   Os	   campos	  

existentes	  são	  suficientes	  para	  todos	  os	  registos	  necessários	  na	  prática	  clinica.	  )	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a	  sua	  resposta:	  

	  	  

12.	  Como	  avalia	  as	  opções	  do	  sistema	  e	  a	  sua	  ordem.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Excelente	  

	  Bom	  
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	  Razoável	  

	  Mau	  

	  Medíocre	  

	  Não	  Responde	  

	  

13.	  A	   forma	  como	  as	  opções	  se	  encontram	  torna	  o	  sistema	  de	   fácil	   interação,	  ou	  seja,	  o	  

sistema	  é	  intuitivo	  e	  de	  fácil	  acesso.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

14.	  Acha	  que	  o	  sistema	  possui	  opções	  suficientes	  para	  avaliar	  e	  registar	  todas	  as	  carências	  

e	  problemas	  dos	  pacientes	  perante	  qualquer	  patologia	  associada?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

15.	  Considera	  positivo	  a	  alteração	  dos	  campos	  e	  respetivos	  posicionamentos	  quando	  muda	  

de	  ambiente,	  ou	  seja,	  quando	  muda	  de	  layout?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  



	  
	  
	  

90	  

	  Não	  

	  

16.	   O	   aspecto	   gráfico	   ajuda-‐o	   a	   facilmente	   detectar	   problemas/	   necessidades	   de	   cada	  

paciente?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

17.	  Se	  eventualmente	  se	  ausentar	  do	  ecrã,	  assim	  que	  o	  retomar,	  rapidamente/	  facilmente	  

sabe	  em	  que	  ambiente	  se	  encontra?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

17.1.	  Como	  resolve	  a	  situação?	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	   na	   pergunta	   '33	   [A022]'	   (	   17.	   Se	   eventualmente	   se	   ausentar	   do	   ecrã,	   assim	   que	   o	  

retomar,	  rapidamente/	  facilmente	  sabe	  em	  que	  ambiente	  se	  encontra?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  todas	  as	  que	  se	  aplicam:	  

	  Tem	  que	  volta	  ao	  menu	  inicial	  para	  retomar	  

	  Procura	  ajuda	  técnica	  

	  Procura	  ajuda	  de	  colegas	  

	  Reinicia	  o	  sistema	  
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18.	  A	  informação	  e	  respetivas	  opções	  encontram-‐se	  confusas	  ou	  desorganizadas	  podendo	  

induzi-‐lo	  em	  erro.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Concorda	  Totalmente	  

	  Concorda	  em	  Parte	  

	  Não	  Concorda	  Nem	  Discorda	  

	  Discorda	  em	  Parte	  

	  Discorda	  Totalmente	  

	  

19.	  Considera	  o	  sistema	  acessível	  e	  de	  fácil	  compreensão	  a	  qualquer	  profissional	  de	  saúde?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

20.	   Na	   sua	   opinião,	   após	   consecutivas	   horas	   de	   trabalho,	   os	   ambientes	   gráficos	   são	  

amigáveis	  visualmente?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

20.1.	  O	  ambiente	  torna-‐se:	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	  na	  pergunta	  '37	  [A025]'	  (	  20.	  Na	  sua	  opinião,	  após	  consecutivas	  horas	  de	  trabalho,	  os	  

ambientes	  gráficos	  são	  amigáveis	  visualmente?	  )	  



	  
	  
	  

92	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Cansativo	  

	  Confuso	  visualmente	  

	  Outro	  (Adicione	  pff)	  

Escreva	  um	  comentário	  à	  sua	  escolha	  aqui:	  

	  	  

21.	  Realiza	  Urgências?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

21.1.	  Em	  situações	  urgentes	  acha	  útil	  o	  acesso	  ao	  sistema?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	  na	  pergunta	  '39	  [A026A27A]'	  (21.	  Realiza	  Urgências?)	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

21.1.1.	  Qual	  o	  motivo?	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	  na	  pergunta	  '40	  [A026]'	  (	  21.1.	  Em	  situações	  urgentes	  acha	  útil	  o	  acesso	  ao	  sistema?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  todas	  as	  que	  se	  aplicam:	  

	  Pesquisa	  lenta	  

	  Pesquisa	  complexa	  
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	  Analise	  complexa	  

	  Inserção	  de	  dados	  complexa	  

	  Pesquisa	  desnecessária	  em	  situações	  urgentes	  

	  Pesquisa	  inútil	  em	  situações	  urgentes	  

	  

21.2.	  Quando	   recebem	  utentes	   urgentes/	   graves,	   acedem	  a	   algumas	   funcionalidades	   do	  

sistema?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	  na	  pergunta	  '39	  [A026A27A]'	  (21.	  Realiza	  Urgências?)	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

21.2.1.	  Quais?	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Sim'	  na	  pergunta	   '42	  [A028]'	   (	  21.2.	  Quando	  recebem	  utentes	  urgentes/	  graves,	  acedem	  a	  

algumas	  funcionalidades	  do	  sistema?	  )	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a	  sua	  resposta:	  

	  

	  	  

22.	   Em	   casos	   urgentes,	   considera	   o	   sistema	   adequado	   a	   pesquisas	   fundamentais	   para	   a	  

avaliação	  clinica	  do	  utente?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  
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	  Não	  

	  

23.	   Como	   avalia	   a	   existência	   de	   um	   acesso	   dedicado	   para	   casos	   urgentes	   (ex.:	   dar	   de	  

imediato	  informações	  fundamentais	  sobre	  o	  utente	  através	  da	  inserção	  de	  poucos	  dados)	  

e	  rapidamente	  obter	  feedbacks	  do	  sistema	  de	  alta	  relevância	  para	  a	  avaliação	  clinica*	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Determinante	  

	  Muito	  Importante	  

	  Importante	  

	  Pouco	  Importante	  

	  Nada	  Importante	  

	  N/Resp	  

	  

24.	  Quando	  necessita	  aceder	  urgentemente	  a	  dados	  do	  utente,	  o	  sistema	  permite	  que	  o	  

consiga	  fazer	  de	  forma	  rápida	  e	  eficaz?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

24.1.	  Qual	  o	  motivo?	  *	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Não'	   na	   pergunta	   '46	   [A030]'	   (	   24.	   Quando	   necessita	   aceder	   urgentemente	   a	   dados	   do	  

utente,	  o	  sistema	  permite	  que	  o	  consiga	  fazer	  de	  forma	  rápida	  e	  eficaz?	  )	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  
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	  Lento	  

	  Inadequado	  

	  O	  Sistema	  não	  possui	  tal	  funcionalidade	  

	  Não	  dá	  "respostas	  

	  Outra	  (Adicione	  pff)	  

Escreva	  um	  comentário	  à	  sua	  escolha	  aqui:	  

	  	  

25.	   Como	   avalia	   a	   alteração	   de	   ambientes	   gráficos	   e	   diferença	   de	   layouts	   durante	   o	  

exercício	  do	  seu	  trabalho.	  Exemplo,	  quando	  acede	  ao	  Painel	  de	  Processo	  Clinico,	  Analises	  

Clinicas,	  Exames,	  etc.	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Bastante	  positivo	  

	  Positivo	  

	  Indiferente	  

	  Negativo	  

	  Bastante	  negativo	  

	  Não	  Sabe/	  NãoResp	  

	  

26.	  Como	  descreve	  o	  sistema	  SClinico	  e	  a	  sua	  utilidade	  no	  exercício	  da	  sua	  profissão?	  *	  

Por	  favor,	  escreva	  aqui	  a	  sua	  resposta:	  

	  	  

27.	  O	  sistema	  permite-‐lhe	  visualizar	  de	  um	  modo	  integral	  os	  aspetos	  preponderante	  para	  a	  

analise	  clinica	  de	  um	  utente	  de	  forma	  imediata,	  proporcionando	  uma	  rápida	  avaliação	  do	  

mesmo?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  
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	  Sim	  

	  Não	  

	  

28.	   O	   sistema	   permite-‐lhe	   que	   rapidamente	   e	   de	   forma	   eficaz	  	   visualize	   de	   um	   modo	  

integrado	  todos	  os	  parâmetros	  imprescindíveis	  do	  histórico	  do	  utente?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

	  

29.	  Considera	  importante	  a	  existência	  de	  um	  sistema	  que	  permita	  a	  visualização	  integrada	  

do	   histórico	   clinico	   do	   utente,	   no	   que	   respeita	   aos	   aspetos	   preponderantes	   para	   uma	  

avaliação	  rápida	  e	  imediata	  do	  mesmo?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

30.	  Considera	  importante	  a	  existência	  de	  um	  sistema	  que	  permita	  a	  visualização	  integrada	  

de	  aspetos	  fundamentais	  do	  historial	  clinico	  do	  utente	  num	  único	  ecrã?	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Sim	  

	  Não	  

31.	  Em	  comparação	  ao	  antigo	  sistema	  SAM,	  como	  avalia	  o	  sistema	  SClinico	  perfil	  Médico?*	  	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Médico'	  na	  pergunta	  '8	  [A0000]'	  (Perfil	  do	  Inquirido)	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  
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	  Excelente	  

	  Bom	  

	  Razoável	  

	  Mau	  

	  Medíocre	  

	  Não	  Responde	  

31.	   Em	   comparação	   ao	   antigo	   sistema	   SAPE,	   como	   avalia	   o	   sistema	   SClinico	   perfil	  

Enfermeiro?*	  

Responda	  a	  esta	  pergunta	  apenas	  se	  as	  seguintes	  condições	  são	  verdadeiras:	  A	  resposta	  for	  

'Enfermeiro'	  na	  pergunta	  '8	  [A0000]'	  (Perfil	  do	  Inquirido)	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Excelente	  

	  Bom	  

	  Razoável	  

	  Mau	  

	  Medíocre	  

	  Não	  Responde	  

32.	   Como	   avalia	   a	   existência	   de	   uma	   sistema	   que	   permita	   visualizar	   de	   forma	   rápida	   e	  

instantânea	  aspetos	  fundamentais	  do	  historial	  clinico	  do	  utente?	  *	  

Por	  favor,	  selecione	  apenas	  uma	  das	  seguintes	  opções:	  

	  Bastante	  positivo	  

	  Positivo	  

	  Indiferente	  

	  Negativo	  

	  Bastante	  negativo	  

	  N/	  Sabe	  -‐	  N/Resp	  
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Tabelas de Resultados – Médicos 
	  

INQUÉRITO 

  

1  

O desempenho (rapidez, módulos, opções) do sistema é adequado às necessidades para a prática clínica 

Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

2 12 2 7 0       

 2 

Em caso de erro ou engano, facilmente consegue resolver a situação? 

SIM NÃO N/Sabe N/Responde         

12 11             

 2.1 

Se NÃO: Como a resolve? 

Liga/ Desliga o 

computador 

Volta ao inicio e 

faz tudo 

novamente 

Pede auxilio à 

equipa técnica 

Pede auxilio a 

colegas 

Nenhuma das 

opções 
      

3 1 5 1 1       

 3 

Recorre com frequência ao Departamento de Informática/ Assistência Técnica, para resolver questões do sistema? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

19 4             

 3.1 

Se SIM. Quantas vezes (insira o número de vezes): 

Por dia Por semana Por mês Por ano         

2 6 12 6         

 4 

A comunicação entre SClinico Perfil Médico e SClinico Perfil Enfermeiro está acessível e de clara compreensão a qualquer profissional 
que a ele necessite aceder. 

Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

5 3 6 6 3       

 5 

Considera que o sistema é o ideal para o auxilio de registo clinico? 

SIM NÃO N/Responde           

10 9 4           

 5.1 

Se NÃO. Sugere outro sistema que na sua opinião seja mais adequado: 

MedicineOne VitaCare Alert Outro         

0 0 0 x         

 6 

O sistema e as suas aplicações favorecem/ ajudam o seu desemprenho profissional no que respeita à minimização do seu cansaço? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

10 5 8           

 6.1 

Se NÃO. Qual o motivo (pode selecionar várias opções): 

Ambientes 

Gráficos 
Cores do sistema 

Campos de 

escrita 

Campos de 

pesquisa 
    

1 1 2 0     

 
Organização da 

Informação 

Ausência de 

campos 

preponderantes 

Ambiguidade da 

Informação 
     

 4 0 1      
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 7 

A linguagem utilizada é adequada. 

Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

13 10             

 7.1 

Se NÃO DISCONCORDA EM PARTE ou DISCORDA TOTALMENTE: Que tipo de alteração sugere? 

 
                

 8 

Conhece outros sistemas, na área da saúde, para além do SClinico? 

SIM NÃO             

20 3             

 8.1 

  

Se SIM: Qual ou Quais 

SAM ALERT MedicineOne Glint 
Sistema Urgência 

H.S.António 
   

5 17 3 1 1    

SAPE LIS CIP Outro     

0 0 0 1     

 9 

O ambiente gráfico do sistema é amigável, ou seja, de fácil compreensão/ INTUITIVO? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

18 5             

 10 

Na sua opinião faz sentido alterar, mudar, eliminar ou adicionar campos/ áreas/ opções do sistema? 

SIM NÃO   

 

        

16 7             

 10.1 

SE SIM: 

Alterar            

 - Excesso de pedidos de registo 

- Alterar funcionamento e acessos às informações anexas ex. diário clinico 

- O Sistema de cor, grafismo 

- Plataforma SClicinico perfil médico com SClinico Perfil enfermeiro não comunica na perfeição, subtrai dados, nomeadamente 

na terapêutica e registos das vigilâncias, e este n tem os campos adequados para a pediatria 

- A velocidade do sistema, é muito lento 

- Resultados analíticos/ Notas de alta, os campos - a organização da informação faz com que quem a lê não seja intuitiva, 

tornando-se muito confusa 

- Microbiologia - necessita haver 1 sistema integrado de visualização, Organizar os problemas dos doentes de forma sistemática, 

poder adicionar informação ao historial sem ter que escrever coisas novas 

Alterar 
- Nota de alta, nota de transferência - o Layout n permite que se aplique às especificidades do serviço 

    

Mudar   

-   

Eliminar   

- Eliminava campos desnecessário   

Adicionar   

- Prescrição exames auxiliares e de laboratório 

- Correção ortografia e sugestões , Sistemas de Apoio à decisão conceitos 

- Determinados Exames clínicos 

  

 11 Os campos existentes são suficientes para todos os registos necessários na prática clinica. 
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Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

8 11 0 3 1       

 11.1 

Se NÃO CONCORDA EM PARTE OU TOTALMENTE: 

Quais os campos que considera que deveriam existir/ acrescentar? 

- Campos permitissem colheita de informação - Base de dados mais automatizada 

- Campos específicos para cada especialidade 

- Nas vigilâncias - adequado à criança 

- Notas de enfermagem 

- Só tem campos de texto livre, logo as opções/ campos não podem ser avaliadas uma vez que não 

“existem” 

      

 12 

Como avalia as opções do sistema e a sua ordem. 

Excelente Bom Razoável Mau Medíocre N/Responde     

0 14 7 1 0 0     

 13 

A forma como as opções se encontram torna o sistema de fácil interação, ou seja, o sistema é intuitivo e de fácil acesso. 

Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

7 12 2 2 0       

 14 

Acha que o sistema possui opções suficientes para avaliar e registar todas as carências e problemas de cada paciente perante qualquer 
patologia associada? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

12 11             

 15 

Considera positivo a alteração dos campos e respetivos posicionamentos quando muda de ambiente, ou seja, quando muda de layout? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

15 4 4           

 16 

O aspecto gráfico ajuda-o a facilmente detectar problemas/ necessidades de cada paciente? 

SIM NÃO N/Responde           

3 20 0           

 17 

Se eventualmente se ausentar do ecrã, assim que o retomar, rapidamente/ facilmente sabe em que ambiente se encontra? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

21 2 0           

  Se NÃO? Como resolve a situação?         

 17.1 

Tem que volta ao 

menu inicial para 

retomar 

Procura ajuda 

técnica 

Procura ajuda de 

colegas 
Reinicia o sistema 

Liga/ Desliga o 

computador 
      

  2 0 1 0 0       

 18 

A informação e as respetivas opções encontram-se confusas ou desorganizadas podendo induzi-lo em erro. 

Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

0 2 1 5 15       

 19 

Considera o sistema acessível e de fácil compreensão a qualquer profissional de saúde? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

17 6             

 20 

Na sua opinião, após consecutivas horas de trabalho, os ambientes gráficos são amigáveis visualmente? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

12 7             



	  
	  
	  

102	  

 20.1 

Se NÃO. O ambiente torna-se: 

Cansativo 
Confuso 

visualmente 
Outro           

3 0 1  Cansativo e confuso     

  

21 

  

Realiza Urgências?          

Sim Não             

17 6             

 21.1 

Em situações urgentes acha útil o acesso ao sistema? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

15 2 6           

 21.1

.1 

Se NÃO. Qual o motivo: 

Pesquisa lenta 
Pesquisa 

complexa 
Analise complexa 

Inserção de 

dados complexa 

Pesquisa 

desnecessária em 

situações 

urgentes 

Pesquisa inútil em 

situações 

urgentes 

    

0 0 0 2 1 1     

  

21.2 

  

Quando recebem utentes urgentes/ graves, acedem a algumas funcionalidades do sistema? 

Sim Não N/Responde           

14 3 6           

21.2.

1 

Se SIM: Quais 

 - Pedidos de exames complementares 

- Antecedentes, prescrições antigas 

- Processo clinico 

- PDS 

- Prescrições 

- Meios complementares de diagnostico 

- Antecedentes, informação clinica 

- Todas 

- PDS 

- Exames, processo clinico, PDS 

- Todas: PDS, registos antigos 

- PDS, registos antigos 

- Exames 

- Historial clinico do doente  

- PDS 

- Informação anterior, analises, etc. 

- Histórico Clinico 

- Historial do doente  

    

                  

 22 

Em casos urgentes, considera o sistema adequado a pesquisas fundamentais para a avaliação clinica do utente? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

17 5 1           

 23 

Como avalia a existência de um acesso dedicado para casos urgentes (ex.: dar de imediato informações fundamentais sobre o utente 
através da inserção de poucos dados) e rapidamente obter feedbacks do sistema de alta relevância para a avaliação clinica 

Determinante Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante N/Resp     
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10 9 4 0 0 0     

 24 

Quando necessita aceder urgentemente a dados do utente, o sistema permite que o consiga fazer de forma rápida e eficaz? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

9 13 1           

 24.1 

Se NÃO. Qual o motivo: 

Lento Inadequado 

O Sistema não 

possui tal 

funcionalidade 

Não dá 

"respostas" 

Pertinentes/ 

Decisivas 

Outra  Qual?     

9 0 2 0 2 

 - Lento e inadequado 

 - Lento, informação desorganizada e não 

pesquisável por campos de pesquisa 

 25 

Como avalia a alteração de ambientes gráficos e diferença de layouts durante o exercício do seu trabalho. Exemplo, quando acede ao 
Painel de Processo Clinico, Analises Clinicas, Exames, etc. 

Bastante positivo Positivo indiferente Negativo Bastante negativo N/ Sabe - N/Resp     

2 8 10 3 0 0     

 26 

Como avalia/ descreve o SClinico e a sua utilidade no exercício da sua profissão? 

 - Essencial 

- Bom 

- É útil, contudo bloqueia e é lento e perde-se muito tempo à procura de respostas e muitas vezes não a 

encontram 

- Ferramenta necessária 

- Útil 

- Plataforma informática q permite ter acesso a dados clínicos do doente e interagir com equipa de 

enfermagem e pedir analises e exames 

- Permite, apesar de tudo, o melhor e mais rápido acesso à informação comparativamente aos antigos 

processos em suporte papel 

- Facilita a atividade mas deveria ser mais rápido 

- Instrumento fundamental para a pratica clinica do dia a dia 

- Bastante Bom 

- Útil 

- Fundamental 

- Útil 

- Prático e Útil 

- Útil 

- Muito útil para aceder os registos 

- É bom podendo ser muita coisa melhorada 

- Pouco prático 

- Útil mas bastante imperfeito, muito lento: prescrição electrónica e buscar imagens 

- Útil e fundamental, 1 ferramenta cuja a agilidade seria relevante 

- Muitíssimo importante 

- Muito útil 

- Muito útil - evitar esperar pelo processo clinico do doente, registos de todos os episódios do doente 

      

 27 

O sistema permite-lhe visualizar de um modo integral os aspetos preponderante para a analise clinica de um utente de forma imediata, 
proporcionando uma rápida avaliação do mesmo? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

13 9 1           
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 28 

O sistema permite-lhe que rapidamente e de forma eficaz  visualize de um modo integrado todos os parâmetros imprescindíveis do 
histórico do utente? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

9 14 0           

 29 

Considera importante a existência de um sistema que permita a visualização integrada do histórico clinico do utente, no que respeita 
aos aspetos preponderantes para uma avaliação rápida e imediata do mesmo? 

SIM NÃO N/Responde 

 

        

23 0 0           

 30 

Considera importante a existência de um sistema que permita a visualização integrada de aspetos fundamentais do historial clinico do 
utente num único ecrã? 

SIM NÃO N/Sabe N/Responde         

23               

 31 

Em comparação ao antigo sistema SAM, como avalia o sistema SClinico? 

Excelente Bom Razoável Mau Medíocre N/Responde     

0 7 11 3   2     

 32 

Como avalia a existência de uma sistema que permita visualizar de forma rápida e instantânea aspetos fundamentais do historial clinico 
do utente? 

Bastante positivo Positivo indiferente Negativo Bastante negativo N/ Sabe - N/Resp     

13 10 0 0 0 0     
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Tabela de Resultados – ENFERMEIROS 
	  

INQUÉRITO 

   

 

1  

O desempenho (rapidez, módulos, opções) do sistema é adequado às necessidades para a prática clínica 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 8 26 1 8 0       

 

 2 

Em caso de erro ou engano, facilmente consegue resolver a situação? 

 SIM NÃO N/Sabe 
 

        

 24 18  1           

 

 2.1 

Se NÃO: Como a resolve? 

 
Liga/ Desliga o 

computador 

Volta ao inicio e 

faz tudo 

novamente 

Pede auxilio à 

equipa técnica 

Pede auxilio a 

colegas 

Nenhuma das 

opções 
      

 3 4 5 4 1       

 

 3 

Recorre com frequência ao Departamento de Informática/ Assistência Técnica, para resolver questões do sistema? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 24 19             

 

 3.1 

Se SIM. Quantas vezes (insira o número de vezes): 

 Por dia Por semana Por mês Por ano         

 0 10 23 10         

 

 4 

A comunicação entre SClinico Perfil Médico e SClinico Perfil Enfermeiro está acessível e de clara compreensão a qualquer profissional 
que a ele necessite aceder. 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 11 17 1 7 7       

 

 5 

Considera que o sistema é o ideal para o auxilio de registo clinico? 

 SIM NÃO N/Responde           

 25 12 6           

 

 5.1 

Se NÃO. Sugere outro sistema que na sua opinião seja mais adequado: 

 MedicineOne VitaCare Alert Outro         

 0 0 1 x         

 

 6 

O sistema e as suas aplicações favorecem/ ajudam o seu desemprenho profissional no que respeita à minimização do seu cansaço? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 29 10 4           

 

 6.1 

Se NÃO. Qual o motivo (pode selecionar várias opções): 

 Ambientes 

Gráficos 
Cores do sistema 

Campos de 

escrita 

Campos de 

pesquisa 
    

 1 5 5 2     

 
Organização da 

Informação 

Ausência de 

campos 

preponderantes 

Ambiguidade da 

Informação 

Ambiente pouco 

intuitivo 
    

 

5 4 5 0      
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 7 

A linguagem utilizada é adequada. 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 10 33 0 0         

 

 7.1 

Se NÃO DISCONCORDA EM PARTE ou DISCORDA TOTALMENTE: 

 Que tipo de alteração sugere? 

 - Em termos técnicos na área de informática o português é muito "brasileiro" - Necessário de "reset" - algumas áreas tem a mesma informação 

me vários itens 
  

 

 8 

Conhece outros sistemas, na área da saúde, para além do SClinico? 

 SIM NÃO             

 20 23             

 

 8.1 

  

Se SIM: 
 

Qual ou Quais 
 

 
SAM ALERT MedicineOne Glint 

Sistema Urgência 

H.S.António 
   

 1 10 0 0 0    0 

SAPE LIS CIP Outros      

11 1 1 0      

 9 

O ambiente gráfico do sistema é amigável, ou seja, de fácil compreensão/ INTUITIVO? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 31 12 4           

 

 10 

Na sua opinião faz sentido alterar, mudar, eliminar ou adicionar campos/ áreas/ opções do sistema? 

 SIM NÃO   

 

        

 29 14             

 

 10.1 

SE SIM: 
 

 Alterar            

  - Questões técnicas 

- Registos 

- Adaptar opções ao serviço de cirurgia 

- Falta de intuitivadade 

- Reajustar todas as intervenções da enfermagem 

- Balanços hídricos - devia ser possível observar se entradas e saídas em simultâneo numa única janela - num determinado período de tempo, 

não somente para as 24 horas 

- A visualização das vigilâncias 

- Alterava campos 

- Poderem aceder à medicação que é prescrita pelo médico 

- Repetição dos dados 

- Adicionar notas aos doentes 

- A forma de acesso ao doente, ser integrada e não separada 

  

  Mudar         

 

- Registos 

- Úlceras de Pressão: desnecessário o registo intensivo diário 

- Úlceras de pressão - excesso de registos 

 

 

 Eliminar         

 -         

 Adicionar         
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- Na área de urgência - inadequado ao serviço 

- Protocolos para cada cirurgia especifica 

- Avaliação inicial 

- Parâmetros que já existiram e foram retirados 

- Parâmetros Vitais 

- Adicionar opções para: Sinais vitais, Registo de acontecimentos sem ter que ser em campo de escrita livre. Poderem aceder à medicação 

que é prescrita pelo médico 

- Registos iniciais: com opções de historial do doente (Sinais vitais, alergias, etc.), Possuir Campo de registo de sinais vitais e não como notas 

- Oncologia de Hospital de Dia 

- Melhor comunicação médico/ enfermeiro 

- Adicionar Campos no Grau de dependência 

- Quando 1 utente vem do internamento não há acesso ao mesmo 1 vez que não está no serviço, assim sendo, todas as anotações têm que 

ser feitas em papel ao invés de serem feitas no próprio sistema, mas como ele está no internamento (em qualquer serviço) aqui (oncologia - 

Hospital de Dia) não permite 

- Registo de sinais vitais, não é possível registar a não ser em notas gerais 

 

 

 11 

Os campos existentes são suficientes para todos os registos necessários na prática clinica. 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 13 18 0 10 2       

 

 11.1 

Se NÃO CONCORDA EM PARTE OU TOTALMENTE: 

 Quais os campos que considera que deveriam existir/ acrescentar? 

 - Dependendo das patologias - podendo não haver onde registar 

- Momento de avaliação inicial 

- Avaliação inicial - História da doença atual (limita caracteres) 

- Comunicação doente/ família 

- Parâmetros Vitais (Dor, tensão arterial, spo2, temperatura, etc.) 

- Oncologia de Hospital de Dia deveria ter: 

- Registos Iniciais 

- Sinais Vitais 

- Só existem notas de enfermagem 

- Ações de enfermagem deveriam estar mais especificadas 

- Registo de sinais vitais, não é possível registar a não ser em notas gerais 

    

 

 12 

Como avalia as opções do sistema e a sua ordem. 

 Excelente Bom Razoável Mau Medíocre N/Responde     

 1 24 17 0 0 1     

 

 13 

A forma como as opções se encontram torna o sistema de fácil interação, ou seja, o sistema é intuitivo e de fácil acesso. 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 12 31 0 0 0       

 

 14 

Acha que o sistema possui opções suficientes para avaliar e registar todas as carências e problemas de cada paciente perante 
qualquer patologia associada? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 14 27 2           

 

 15 

Considera positivo a alteração dos campos e respetivos posicionamentos quando muda de ambiente, ou seja, quando muda de layout? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 26 10 7           

  16 O aspecto gráfico ajuda-o a facilmente detectar problemas/ necessidades de cada paciente? 
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SIM NÃO N/Responde           

 8 33 2           

 

 17 

Se eventualmente se ausentar do ecrã, assim que o retomar, rapidamente/ facilmente sabe em que ambiente se encontra? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 29 14 0           

 

  

17.1 

  

Se NÃO?         

 Tem que volta ao 

menu inicial para 

retomar 

Procura ajuda 

técnica 

Procura ajuda de 

colegas 
Reinicia o sistema 

Liga/ Desliga o 

computador 
      

 11 0 1 2 0       

 

 18 

A informação e as respetivas opções encontram-se confusas ou desorganizadas podendo induzi-lo em erro. 

 Concorda 

Totalmente 

Concorda em 

Parte 

N/ Concorda nem 

Discorda 

Discorda em 

Parte 

Discorda 

Totalmente 
      

 1 11 2 5 24       

 

 19 

Considera o sistema acessível e de fácil compreensão a qualquer profissional de saúde? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 21 21 1           

 

 20 

Na sua opinião, após consecutivas horas de trabalho, os ambientes gráficos são amigáveis visualmente? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 16 31 0           

 

 20.1 

Se NÃO. O ambiente torna-se: 

 
Cansativo 

Confuso 

visualmente 
Outro           

 15 3 5           

 
  

 21 

  

Realiza Urgências?             

 Sim Não             

 13 30             

 

 21.1 

Em situações urgentes acha útil o acesso ao sistema? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 5 5 33           

 

 21.1

.1 

Se NÃO. Qual o motivo: 

 

Pesquisa lenta 
Pesquisa 

complexa 
Analise complexa 

Inserção de 

dados complexa 

Pesquisa 

desnecessária em 

situações 

urgentes 

Pesquisa inútil em 

situações 

urgentes 

    

 1 1 5 0 4 3     

 
  

21.2  

Quando recebem utentes urgentes/ graves, acedem a algumas funcionalidades do sistema? 

 Sim Não N/Responde           

 3 11 33           

 
 21.2

.1 

Se SIM: Quais 

 - Informação Clinica 

- Informação Clinica 
  

 

 22 

Em casos urgentes, considera o sistema adequado a pesquisas fundamentais para a avaliação clinica do utente? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 15 24 4           
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 23 

Como avalia a existência de um acesso dedicado para casos urgentes (ex.: dar de imediato informações fundamentais sobre o utente 
através da inserção de poucos dados) e rapidamente obter feedbacks do sistema de alta relevância para a avaliação clinica 

 
Determinante Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante N/Resp     

 19 15 9 0 0 0     

 

 24 

Quando necessita aceder urgentemente a dados do utente, o sistema permite que o consiga fazer de forma rápida e eficaz? 

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 18 22 3           

 

 24.1 

Se NÃO. Qual o motivo: 

 

Lento Inadequado 

O Sistema não 

possui tal 

funcionalidade 

Não dá 

"respostas" 

Pertinentes/ 

Decisivas 

Outra  Qual     

 

11 0 1 2 8 

- Complexo, deveria ser simples e objectivo 

- Exige muita pesquisa 

- Lento e requer muita pesquisa 

- O sistema não tem a funcionalidade de pesquisa 

rápida e sistema lento 

- Exige muitos "clicks" - muita pesquisa 

- Exige muita pesquisa 

- Excesso de pesquisa 

- Lento e O Sistema não possui tal funcionalidade. 

Não existe opção para o efeito – exemplo Botão 

de situações urgentes - sintetizada informação  

 25 

Como avalia a alteração de ambientes gráficos e diferença de layouts durante o exercício do seu trabalho. Exemplo, 
quando acede ao Painel de Processo Clinico, Analises Clinicas, Exames, etc. 

  

 Bastante positivo Positivo indiferente Negativo Bastante negativo N/ Sabe - N/Resp     

 3 12 11 11 3 3     

 

 26 

Como avalia/ descreve o SClinico e a sua utilidade no exercício da sua profissão? 

 - Ajuda relativamente à pesquisa - fácil acesso a toda a informação do doente 

- Permite informação + adequada e perceptível para toda a gente. Informação de cada utente 

- Fundamental, com algumas alterações a corrigir, facilita o trabalho até então registado me papel 

- Uma mais valia 

- Não é útil, muita informação muito registo de aspetos não essenciais 

- Ferramenta de trabalho que ajuda bastante 

- Instrumento positivo, facilita o trabalho, uniformiza a linguagem, torna acessível muita informação e entre vários profissionais 

- Importante mas deveria ser melhorado 

- Útil, maior uniformização de registos, mais rapidez nos registos 

- Extremamente útil porque é a única forma de registar todos os procedimentos realizados ao doente, e a nível de manter a continuidade de 

cuidados 

- Útil e mais seguro do q o registo em papel, o registo n dá para alterar. A consulta de informação em qualquer computador 

- Útil e razoavelmente funcional 

- Bastante eficaz 

- Útil 

- Fundamental, poderia melhor 

- Importante, mas tem muitas lacunas que poderiam se melhoradas 

- Muito tempo despendido em frente a um monitor 
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- Fundamental para o exercício da profissão 

- Útil mas nem sempre prático, bloqueia muitas vezes, desliga-se por ele próprio, muitas vezes não permite escrever nos campos que dispõe 

- Importante pelo registo de dados 

- Importante mas deveriam alteradas para melhorar a sua funcionalidade 

- Ferramenta eficaz e sistematizar o trabalho dos registos 

- Muito aceitável 

- Útil, permite o registo clinico informaticamente 

- Útil 

- Não é útil em situações Urgentes/ Muito Urgentes 

- Forma rápida e eficaz e assertiva para a analise global de um doente e das suas necessidades 

- Rentabiliza em termos de tempo e da informação Acesso fácil a informação anterior Uniformidade de registos - adaptação a um mesma 

linguagem clinica 

- Bastante útil 

- Útil 

- Tem utilidade, prático, de fácil acesso, tem a informação necessária 

- Muito importante 

- Dá informação mais rápida do historial do doente 

- Útil 

- Tem muito a melhorar 

- Tem alguma utilidade, muito incompleto 

- Mais fácil face ao registo manual 

- É bom para doentes no internamento 

- Em urgência não é funcional 

- Útil uniformiza a linguagem 

- Útil 

- Útil mas pouco eficaz 

- Material útil 

- Importante na medida em que grava dados clínicos, não poder apaga-los é um aspecto de extrema importância. Tem toda a informação 

necessária do doente e permite a visualização em qualquer lugar 

 27 

O sistema permite-lhe visualizar de um modo integral os aspetos preponderante para a analise clinica de um utente de 
forma imediata, proporcionando uma rápida avaliação do mesmo? 

  

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 15 28 0           

 

 28 

O sistema permite-lhe que rapidamente e de forma eficaz  visualize de um modo integrado todos os parâmetros 
imprescindíveis do histórico do utente? 

  

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 6 41 0           

 

 29 

Considera importante a existência de um sistema que permita a visualização integrada do histórico clinico do utente, no 
que respeita aos aspetos preponderantes para uma avaliação rápida e imediata do mesmo? 

  

 SIM NÃO N/Responde 

 

        

 43 0 0           

 

 30 

Considera importante a existência de um sistema que permita a visualização integrada de aspetos fundamentais do 
historial clinico do utente num único ecrã? 

  

 SIM NÃO N/Sabe N/Responde         

 43               

 

 31 

Em comparação ao antigo sistema SAM, como avalia o sistema SClinico? 

 Excelente Bom Razoável Mau Medíocre N/Responde     

 1 22 12 4 0 4     
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 32 

Como avalia a existência de uma sistema que permita visualizar de forma rápida e instantânea aspetos fundamentais do 
historial clinico do utente? 

  

 Bastante positivo Positivo indiferente Negativo Bastante negativo N/ Sabe - N/Resp     

 31 12 0 0 0 0     
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Avaliação segmentada do inquérito sobre o sistema  SClinico (Médicos 

e Enfermeiros 
	  

Médico	  -‐	  Gráfico/	  Tabela	  Descritiva	  

	  

Enfermeiro	  -‐	  Gráfico/	  Tabela	  Descritiva	  

	  

Variável:	  O	  Desempenho	  do	  sistema	  é	  adequado?	  

	   	  

	  

Variável:	  Resolve	  facilmente	  erros/	  enganos	  do	  sistema?	  

	   	  

	  

Variável:	  SE	  NÃO	  -‐	  Como	  resolve	  a	  situação?	  

0	  

7	  

2	  

12	  

2	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

0	  

8	  

1	  

26	  

8	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

52%	  
48%	   Sim	  

Não	   73%	  

24%	  

3%	  

Sim	  

Não	  

N/Responde	  
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Variável:	  Recorre	  ao	  Departamento	  de	  Informática/	  Assistência	  Técnica	  

	   	  

	  

Variável:	  Acessibilidade	  de	  comunicação	  entre	  SClinico	  Perfil	  Médico	  e	  SClinico	  Perfil	  Enfermeiro	  

	   	  

	  

Variável:	  O	  Sistema	  é	  o	  ideal	  para	  o	  auxilio	  de	  Registo	  Clínico	  

1	  

1	  

5	  

1	  

3	  

Nenhuma	  das	  opções	  

Pede	  auxilio	  a	  colegas	  

Pede	  auxilio	  à	  equia	  
técnica	  

Volta	  ao	  inicio	  e	  faz	  tudo	  
novamente	  

Liga/	  Desliga	  o	  
computador	  

1	  

4	  

5	  

4	  

3	  

Nenhuma	  das	  opções	  

Pede	  auxilio	  a	  colegas	  

Pede	  auxilio	  à	  equia	  
técnica	  

Volta	  ao	  inicio	  e	  faz	  tudo	  
novamente	  

Liga/	  Desliga	  o	  
computador	  

83%	  

17%	  

Sim	  

Não	   56%	  

44%	   Sim	  

Não	  

4	  

6	  

6	  

3	  

5	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

11	  

17	  

1	  

7	  

7	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  
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Variável:	  Sugere	  outro	  sistema	  

	   	  

	  

Variável:	  O	  Sistema	  favorece	  o	  seu	  desemprenho	  profissional	  

	   	  

	  

Variável:	  SE	  NÃO	  –	  Qual	  o	  motivo?	  

44%	  

39%	  

17%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	   59%	  
28%	  

13%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

0	  

0	  

0	  

0	  

Outro	  (Qual)	  

Alert	  

VitaCare	  

MedicineOne	  

0	  

1	  

0	  

0	  

Outro	  (Qual)	  

Alert	  

VitaCare	  

MedicineOne	  

43%	  

22%	  

35%	   Sim	  

Não	  

N/	  Responde	   66%	  

23%	  

11%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  
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Variável:	  Linguagem	  utilizada	  no	  Sistema	  é	  adequada	  

	   	  

	  

Variável:	  Conhece	  outros	  sistemas	  

	   	  

	  

Variável:	  Qual	  ou	  Quais	  

2	  

1	  

0	  

4	  

0	  

2	  

1	  

1	  

Ambiente	  pouco	  Intuixvo	  

Ambiguidade	  da	  Informação	  

Ausência	  de	  campos	  
preponderantes	  

Organização	  da	  Informação	  

Campos	  de	  pesquisa	  

Campos	  de	  escrita	  

Cores	  do	  sistema	  

Ambientes	  Gráfico	  

0	  

5	  

4	  

5	  

2	  

5	  

5	  

1	  

Ambiente	  pouco	  Intuixvo	  

Ambiguidade	  da	  Informação	  

Ausência	  de	  campos	  
preponderantes	  

Organização	  da	  Informação	  

Campos	  de	  pesquisa	  

Campos	  de	  escrita	  

Cores	  do	  sistema	  

Ambientes	  Gráfico	  

10	  

13	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

33	  

10	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

87%	  

13%	  

Sim	  

Não	   51%	  
49%	   Sim	  

Não	  
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Variável:	  Ambiente	  gráfico	  do	  sistema	  é	  amigável/	  INTUITIVO	  

	   	  

	  

Variável:	  Faz	  sentido	  alterar,	  mudar,	  eliminar	  ou	  adicionar	  campos	  

	   	  

	  

Variável:	  Campos	  existentes	  são	  suficientes	  

1	  

1	  

1	  

3	  

17	  

5	  

Outros	  Internacionais	  

Sistema	  uxlizado	  H.	  S.	  
António	  

Glint	  

MedicineOne	  

Alert	  

SAM	  

1	  

10	  

1	  

11	  

1	  

1	  

Emerius	  

Alert	  

SAM	  

SAPE	  

LIS	  

CIP	  

78%	  

22%	  

0%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	   65%	  

25%	  

10%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

70%	  

30%	  
Sim	  

Não	  

70%	  

30%	  
Sim	  

Não	  
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Variável:	  Avaliação	  das	  opções	  do	  sistema	  e	  a	  sua	  ordem	  

	   	  

	  

Variável:	  Sistema	  é	  de	  facilidade	  de	  interação	  

	   	  

	  

Variável:	  sistema	  possui	  opções	  suficientes	  para	  avaliar	  e	  registar	  

1	  

3	  

0	  

11	  

8	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

2	  

10	  

0	  

18	  

13	  

Discorda	  
Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  
Totalmente	  

0	  

0	  

1	  

7	  

14	  

0	  

Não	  Responde	  

Medíocre	  

Mau	  

Razoável	  

Bom	  

Excelente	  

1	  

0	  

0	  

17	  

24	  

1	  

Não	  Responde	  

Medíocre	  

Mau	  

Razoável	  

Bom	  

Excelente	  

0	  

2	  

2	  

12	  

7	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

0	  

0	  

0	  

31	  

12	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  
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Variável:	  Considera	  positivo	  a	  alteração	  dos	  campos	  e	  respetivos	  posicionamentos	  

	   	  

	  

Variável:	  Aspecto	  gráfico	  ajuda-‐o	  a	  facilmente	  detectar	  problemas	  

	   	  

	  

Variável:	  Se	  eventualmente	  se	  ausentar	  do	  ecrã,	  assim	  que	  o	  retomar,	  rapidamente/	  facilmente	  sabe	  em	  que	  ambiente	  se	  encontra	  

52%	  
48%	   Sim	  

Não	  

32%	  

63%	  

5%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

65%	  
18%	  

17%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	   61%	  
23%	  

16%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

13%	  

87%	  

Sim	  

Não	  

18%	  

82%	  

Sim	  

Não	  
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Variável:	  Se	  Não	  -‐	  Como	  resolve	  a	  situação?	  

	   	  

	  

Variável:	  Opções	  encontram-‐se	  confusas	  ou	  desorganizadas	  podendo	  induzi-‐lo	  em	  erro	  

	   	  

	  

Variável:	  Sistema	  é	  acessível	  e	  de	  fácil	  compreensão	  a	  qualquer	  profissional	  de	  saúde	  

91%	  

9%	  

Sim	  

Não	  

66%	  

34%	  
Sim	  

Não	  

0	  

0	  

1	  

0	  

2	  

Liga/	  Desliga	  o	  computador	  

Reinicia	  o	  sistema	  

Procura	  ajuda	  de	  colegas	  

Procura	  ajuda	  técnica	  

Tem	  que	  volta	  ao	  menu	  
inicial	  para	  retomar	  

0	  

2	  

2	  

0	  

13	  

Liga/	  Desliga	  o	  
computador	  

Reinicia	  o	  sistema	  

Procura	  ajuda	  de	  colegas	  

Procura	  ajuda	  técnica	  

Tem	  que	  volta	  ao	  menu	  
inicial	  para	  retomar	  

15	  

5	  

1	  

2	  

0	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  

24	  

5	  

2	  

11	  

1	  

Discorda	  Totalmente	  

Discorda	  em	  Parte	  

N	  Concorda/	  Nem	  
Discorda	  

Concorda	  em	  Parte	  

Concorda	  Totalmente	  
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Variável:	  Após	  consecutivas	  horas	  de	  trabalho,	  os	  ambientes	  gráficos	  são	  amigáveis	  visualmente	  

	   	  

	  

Variável:	  Realiza	  Urgências	  

	   	  

	  

Variável:	  Em	  situações	  urgentes	  acha	  útil	  o	  acesso	  ao	  sistema	  

74%	  

26%	  

Sim	  

Não	  

47%	  

51%	  

2%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

52%	  
31%	  

17%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

34%	  

66%	  

Sim	  

Não	  

74%	  

26%	  

Sim	  

Não	  

30%	  

70%	  

Sim	  

Não	  
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Variável:	  Quando	  recebem	  utentes	  urgentes/	  graves,	  acedem	  a	  algumas	  funcionalidades	  do	  sistema	  

	   	  

	  

Variável:	  Em	  casos	  urgentes,	  considera	  o	  sistema	  adequado	  a	  pesquisas	  fundamentais	  para	  a	  avaliação	  clínica	  do	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	  Como	  avalia	  a	  existência	  de	  um	  acesso	  dedicado	  para	  casos	  urgentes	  

65%	  9%	  

26%	   Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

13%	  

17%	  

70%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

74%	  

22%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

32%	  

57%	  

11%	  
Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

39%	  

57%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

41%	  

53%	  

6%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  
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Variável:	  Acesso	  urgentemente	  a	  dados	  do	  utente,	  o	  sistema	  permite	  que	  o	  consiga	  fazer	  de	  forma	  rápida	  e	  eficaz	  

	   	  

	  

Variável:	  SE	  Não	  -‐	  Qual	  o	  motivo	  

	   	  

	  

Variável:	  Como	  avalia	  a	  alteração	  de	  ambientes	  gráficos	  e	  diferença	  de	  layouts	  durante	  o	  exercício	  do	  seu	  trabalho	  

0	  

0	  

0	  

4	  

9	  

10	  

Não	  Responde	  

Nada	  Importante	  

Pouco	  Importante	  

Importante	  

Muito	  Importante	  

Determinante	  

0	  

0	  

0	  

9	  

15	  

19	  

Não	  Responde	  

Nada	  Importante	  

Pouco	  Importante	  

Importante	  

Muito	  Importante	  

Determinante	  

39%	  

57%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

41%	  

53%	  

6%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

2	  

0	  

2	  

0	  

9	  

Outra	  (Adicione	  pff)	  

Não	  dá	  "respostas"	  

O	  Sistema	  não	  possui	  tal	  
funcionalidade	  

Inadequado	  

Lento	  

8	  

2	  

3	  

0	  

12	  

Outra	  (Adicione	  pff)	  

Não	  dá	  "respostas"	  

O	  Sistema	  não	  possui	  tal	  
funcionalidade	  

Inadequado	  

Lento	  
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Variável:	  O	  sistema	  permite-‐lhe	  visualizar	  de	  um	  modo	  integral	  os	  aspetos	  preponderante	  para	  a	  análise	  clínica	  de	  um	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	  Sistema	  permite-‐lhe	  que	  rapidamente	  e	  de	  forma	  eficaz	  	  visualize	  de	  um	  modo	  integrado	  todos	  os	  parâmetros	  imprescindíveis	  do	  

histórico	  do	  utente	  

	   	  

	  

Variável:	   Considera	   importante	   a	   existência	   de	   um	   sistema	  que	   permita	   a	   visualização	   integrada	   do	   histórico	   clínico	   do	   utente,	   no	   que	  

respeita	  aos	  aspetos	  preponderantes	  para	  uma	  avaliação	  rápida	  e	  imediata	  do	  mesmo	  

0	  

0	  

3	  

10	  

8	  

2	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  

3	  

6	  

13	  

10	  

12	  

3	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  

57%	  
39%	  

4%	  

Sim	  

Não	  

N/	  Responde	  

32%	  

68%	  

Sim	  

Não	  

39%	  

61%	  

Sim	  

Não	  

13%	  

87%	  

Sim	  

Não	  
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Variável:	   Considera	   importante	   a	   existência	   de	   um	   sistema	   que	   permita	   a	   visualização	   integrada	   de	   aspetos	   fundamentais	   do	   historial	  

clínico	  do	  utente	  num	  único	  ecrã	  

	   	  

	  

Variável:	  Em	  comparação	  ao	  antigo	  sistema	  SAM,	  como	  avalia	  o	  sistema	  SClinico	  perfil	  Médico	  

	  

	  

	  

Variável:	  Em	  comparação	  ao	  antigo	  sistema	  SAPE,	  como	  avalia	  o	  sistema	  SClinico	  perfil	  Enfermeiro	  

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  

Sim	  

Não	  

2	  

0	  

3	  

12	  

6	  

0	  

Não	  Responde	  

Medíocre	  

Mau	  

Razoável	  

Bom	  

Excelente	  
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Variável:	  Como	  avalia	  a	  existência	  de	  uma	  sistema	  que	  permita	  visualizar	  de	  forma	  rápida	  e	  instantânea	  aspetos	  fundamentais	  do	  historial	  

clinico	  do	  utente	  

	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4	  

0	  

4	  

12	  

22	  

1	  

Não	  Responde	  

Medíocre	  

Mau	  

Razoável	  

Bom	  

Excelente	  

0	  

0	  

0	  

0	  

10	  

13	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  

0	  

0	  

0	  

0	  

12	  

31	  

Não	  Sabe/	  Não	  Responde	  

Bastante	  Negaxvo	  

Negaxvo	  

Indiferente	  

Posixvo	  

Bastante	  Posixvo	  
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Dúvidas ou questões sobre o trabalho apresentado: 
Marta Andreia Lopes Covêlo (martaandreiacovelo@gmail.com) 


