
Dificuldades de aplicação da 

RGPD na Saúde e 

respetivas soluções

tecnológicas



(de)formação
• Mestrado de Ciência de Computadores (FCUP)

• Doutoramento na FMUP

• Implementation, monitoring and utilization of an integrated Hospital Information System 

• Professor de Informática Médica na Fac. Medicina da UPorto

• Responsável pelo grupo Health Informatics na unidade CINTESIS

• Empreendedor:

• HealthySystems – IS integrations and security

• VirtualCare – Patient Records

• IS4H – Interactive Systems for Healthcare



Dados na saúde

• Informação muito sensível

• Acesso à informação muitas vezes crítico

• Pretende-se acesso muito fácil aos dados

• Elevando número de utilizadores

(facilmente existem mais do que 1000 

profissionais de saúde em cada hospital)
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Dados na saúde

• Dezenas de aplicações / bases dados de diferentes fornecedores por

instituição

(média > 25 por instituição; 60 nos hospitais maiores)

• Necessidade de integrações entre aplicações no hospital 

• Necessidade de integrações entre instituições de saúde

• Nº e experiência de técnicos de informática estranhamento baixo

• Informação de doentes considerada valiosa para várias instituições

externas

4



5



Dados na saúde

• Acessos sensíveis aos registos de 

• Figuras publicas

• Funcionários das instituições

• Familiares de funcionários

• Acesso sensíveis efectuados por

• Profissionais de saúde à distância ou fora do horário de trabalho

• Equipa informática

• Fornecedores de TI

• Alunos de medicina e enfermagem
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Dificuldades RGPD e Saúde

• Rastreabilidade
• Necessidade de audit-trails (logs)

• Portabilidade
• Necessidade de normas de estruturação de dados

• Falta de documentação
• Necessidade de auditorias

• Utilização secundárias de dados  (investigação e 
educação)
• Necessidade de pseudo-anonimização)
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Solução de Audit-
Trails
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Registo de operações de 
tratamento dos dados

Repositório central de eventos HS.Register

A solução proposta mantém um repositório central onde são registados todos os eventos importantes ao 

bom funcionamento dos sistemas.

• Portabilidade e Interoperabilidade dos dados;

• Anonimização, pseudonimização e encriptação;

• Restrição de acesso (minimização);

• O acesso, retificação e apagamento dos dados;

• Criação de vários níves de perfis de acesso aos dados;

• Sistemas de alerta em caso de incidente de segurança;

• Registo de operações de tratamento dos dados;

• Rastreabilidade dos dados comunicados a terceiros;

• Auditorias / Testes de Vulnerabilidade;





Registo de operações de 
tratamento dos dados
Repositório central de eventos HS.Register

O HS.REGISTER apresenta-se como uma resposta para a análise de problemas e eventos de 

ambientes com elevada heterogeneidade de aplicações permitindo a centralização e posterior análise 

dos vários eventos que ocorrem nos sistemas como por exemplo:

• Eventos relacionados com autenticação e autorização;

• Pesquisa e listagem de dados

• Leitura e impressão de documentos

• Edição e eliminação de dados

• Comunicação de dados entre sistemas dentro das instituições e entre instituições

• Backups e restores de dados

• Erros e logs dos vários serviços e sistemas

• Ações de “break-the-glass” em que o utilizador força a execução de uma ação
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HS.Register
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Dashboard acesso a dados
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Dashboard utilização aplicação
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HS.Register – Pesquisa Utente
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Portabilidade
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Portabilidade

• Permite que titulares dos dados (pacientes) movam, copiem e 

transmitam os dados pessoais de entre instituições de saúde

• Dados pessoais num formato standard, estruturado, de uso comum e 

legível por qualquer máquina (leitura automática)

• Partilha de dados entre instituições de forma segura e sob o controlo 

do titular dos dados

• Standards que permitam esta troca completa de dados não são 

usados
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Portabilidade

• É necessário fazer o levantamento dos formatos usados dentro das 

instituições

• É necessário melhorar a qualidade dos anexos técnicos dos cadernos 

de encargos de novos sistemas clínicos

• As instituições de saúde têm que conseguir controlar os formatos de 

armazenamento ou de exportação de todos os dados clínicos
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Discussão

• A RGPD torna visivel vários problemas graves

• Existem soluções tecnológicas para alguns destes:

• Rastreabilidade  Audit-trails

• Falta de documentação  Auditorias e levantamento de processos

• Uso secundário de dados  Pseudo-anonimização

• E muito por fazer em outros:

• Portabilidade  É necessária ainda investigação
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R&D Partnerships
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HLTSYS – HEALTHYSYSTEMS

www.hltsys.pt

www.linkedin.com/company/healthysystems

Email: geral@hltsys.pt

http://www.hltsys.pt/
https://www.linkedin.com/company/healthysystems
mailto:geral@hltsys.pt

