AQUISIÇÃO DE
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE
SUPORTE AO SONHO V2.SI

Beneficiário: Hospital Distrital de Santarém, EPE
Designação da operação: Aquisição de infraestrutura tecnológica de suporte ao SONHO v2.SI
Operação nº: 033188
Aprovação: Despacho da Comissão Diretiva do Compete – Programa Operacional Fatores de
Competitividade, de 6 de junho de 2013, exarado sobre a Informação n.º 50/4.2NMA/2013.

Montante de investimento candidatado

Despesa Elegível

Financiamento não
reembolsável a atribuir pelo
FEDER

Taxa de
Comparticipação

161.503,48 €

145.237,06 €

123.451,50 €

85%

Quadro de Investimentos

Valor c/IVA

Infraestrutura para servidor Sonho v2

101.703,66 €

Software gestão backups Sonho v2

2.555,94 €

Switches

6.712,96 €

Computadores e impressoras

9.761,67 €

Pessoal Técnico

24.502,87 €
TOTAL:

145.237,10 €

Descrição da Operação:
O SONHO (Sistema IntegradO de INformação Hospitalar) foi inicialmente desenvolvido na década
de 90 para melhorar a eficiência do serviço administrativo, possibilitar o controlo da produção,
assegurar a faturação e permitir a elaboração de indicadores estatísticos. É o Sistema de
Informação por excelência do Hospital, ao qual estão ligados todos os sistemas de informação
clínicos existentes no Hospital, conforme imagem abaixo apresentada:

No entanto, cerca de 20 anos depois, o Ministério da Saúde ciente da necessidade de
modernização dos Sistemas de Informação estruturantes dos Hospitais, lançou um concurso
público internacional (liderado pela Administração Central do Sistema de Saúde - ACSS), para
desenvolvimento da nova versão SONHOv2.
O Hospital de Santarém, na prossecução da sua missão de “Prestar cuidados de saúde de
qualidade, acessíveis, em tempo oportuno, num quadro de desenvolvimento económico e
financeiro sustentável”, aceitou o desafio de ser a 1ª unidade piloto na implementação do SONHO
versão 2.
Considerando a importância deste Sistema Informático basilar a todo o Hospital, identificou-se
como prioritária e estratégica a reestruturação e remodelação das infraestruturas subjacentes ao
SI SONHO, tendo sido apresentada uma candidatura, em fevereiro de 2013, ao Programa
Operacional Fatores de Competitividade - COMPETE (QREN), Sistema de Apoios à
Modernização Administrativa - SAMA, a fim de obter financiamento para este investimento.

A candidatura foi aprovada em 6 de junho de 2013, pelo valor de 145.237,06 €, com um
financiamento não reembolsável atribuído pelo FEDER de 123.451,50€, correspondente a uma
taxa de financiamento de 85%.
Este investimento permitiu atingir os seguintes objetivos:
•

Melhoria do desempenho do SONHO;

•

Aumento da eficiência e segurança dos Sistemas de Informação periféricos que
utilizam a mesma Base de Dados do SONHO;

•

Criação de melhores condições de trabalho, aumentando a eficiência e produtividade
dos profissionais de saúde;

•

Diminuição dos tempos de inoperacionalidade/paragem do SI SONHO e periféricos,
resultante da implementação do sistema de alta disponibilidade;

•

Criação de condições para disponibilizar o processo clínico eletrónico na hora e de
uma forma segura, aos centros de saúde ou outras unidades hospitalares;

•

Melhoria da qualidade e rapidez de atendimento aos utentes, reduzindo o tempo de
espera;

•

Melhoria da acessibilidade e da qualidade dos cuidados prestados, aumentando os
ganhos em saúde e a satisfação, tanto dos utentes, como dos profissionais.

Tratou-se de um salto qualitativo de grande relevo para a atividade clínica que se traduziu na
melhoria da qualidade e acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde e na melhoria das
condições de trabalho de todos os profissionais de saúde.
A alteração integral do sistema informático transversal a todo o Hospital, implicou um trabalho
exaustivo de preparação por parte de todas as equipas de Assistentes Técnicos que trabalham
com o SONHO, da equipa da Gestão de Tecnologias de informação e da equipa de Adjuntos para
a Gestão. Considerando a abrangência da aplicação, número de utilizadores em simultâneo e
complexidade das integrações envolvidas, é possível classificar este Projeto como “um sucesso”.

