
 
AS TIC E A SAÚDE 

NO PORTUGAL DE HOJE 
 18 | MARÇO | 2015 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

PATROCINDADORES                                                                                                                                                                               Apoio                                                      

Patrocinadores Globais APDSI 



 



Transformação digital

Inovação em Saúde através da Tecnologia 

3 | Telemedicina: Impulsionador de Portugal no Mundo 

4 | Key messages 



AS MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE CONSUMO 



A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LIDERADA POR 
COMUNICAÇÕES E DISPOSITIVOS  





A TRANSFORMAÇÃO DOS MODELOS DE NEGÓCIO 

Website E-ticket Online check-in 

Loja 

Cartão de embarque  
digital 

Controlo de passaporte 
 automatizado 

Bilhete Check-in Cartão de embarque Controlo de passaporte 



THE NEXT TWO BIG INDUSTRIES TO BE DIGITALIZED ARE MEDICINE 
AND EDUCATION. YOU WILL HAVE MORE POWER IN YOUR CELL 
PHONE THAN A MODERN UNIVERSITY HOSPITAL TODAY.” 
 
“DESPITE THE RAPID ADVANCES OF TECHNOLOGY, HUMANS WILL 
CONTINUE TO HOLD IMPORTANT JOBS IN THE FUTURE” 
 

 
(Michio Kaku)  

SAÚDE 



 Inovação em Saúde 

através da Tecnologia 



O FUTURO DA SAÚDE? 

Miniaturização, Descentralização  

e Personalização: 

 

  Capacitar o doente 

  Habilitar o médico 

  Melhorar o bem-estar  

  Cuidar dos saudáveis antes 

de ficarem doentes.  

In  TedTalks, ehealth 
 

 
 
 

 
 

10 PERCENT SURVIVE 

 
 
 

90 PERCENT SURVIVE 

EARLY STAGE DISEASE DETECTION LATE DISEASE STAGE DETECTION 



>> 

Blood cell’s 
discovery 
1670 

Vaccine’s invention 
1796 

Discovery of 
the anesthetic 
properties of 
nitrous oxide 

Cut of infant deaths 
by requiring doctors 
wash their hands 
1848 

Germ theory - a 
specific disease is 
caused by a 
specific organism  
1870 

Discovery 
of X-ray  
1895 

Discovery of 
Penicillin  
1928 

Discovery of 
DNA’s structure  
1953 

1st cloned animal 
from an adult cell 
1996 

Announcement of 
human genome 
2003 

Stethoscope’s 
invention 1800 

1st phone call  
(1 year after Bell) 
1877 

International 
connection 
between Lisbon 
and Madrid 
1928 

1st European 
country with 
fully automatic 
PSTN network 
1960 

100% digital 
transmission 
network  
1985 

1st mobile 
prepaid card 
in the world 
1995 

4th country in 
the world 100% 
broadband 
coverage  
2000 

1st digital 
interactive cable 
TV service in the 
world  
2001 

Optical 
Fibre 
Network 
rollout 2009 

MEDICINE EVOLUTION 

            1700 … 1800  1850       1900   …    1950   
   2000       2009 

INOVAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 

TECHNNOLOGY EVOLUTION 



EVOLUÇÃO TELEMEDICINA 

OS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS na MEDICINA e nas COMUNICAÇÕES 
influenciam a utilização da telemedicina 

 

2 séc. XIX - Prestação de cuidados médicos por 
correio (?!) - troca de informações com os 
doentes ou com outros médicos: história médica, 
diagnóstico, indicações de tratamento, 
prescrição,... 

1 1900 : as comunicações radiofónicas foram usadas para prestar 
serviços médicos na Antártida; 

1916 : Durante a 1ª guerra mundial, o rádio foi utilizado para 
ligar médicos na frente de batalha, com hosp. de retaguarda; 

1960 :a NASA desenvolveu sistemas para controlar à distância 
os sinais vitais dos astronautas durante as missões espaciais 

>1990: recursos a tecnologias digitais, ex: transmissão de ECG e 
vídeo entre ambulância e hospitais 

1 

ANTES DA ELECTRÓNICA APÓS ELECTRÓNICA 

2 
3 
4 

1 Épocas remotas: comunicação de um surto de 
peste numa povoação, através de sinais de fumo 



A escassez de recursos humanos e a complexidade envolvida na prestação de 
cuidados de saúde são apenas alguns dos desafios para doentes, Unidades e 
Profissionais de Saúde dos PALOP´s.  A tecnologia pode ter um papel decisivo na 
promoção de melhores cuidados de saúde a custos controlados… 



Porquê Telemedicina  

Redução de 
Custos 

| Reduz o número de deslocações 

| Reduz o número de consultas/tratamentos não necessários 

| Conduz  à utilização de tecnologias com melhor relação custo/benefício 

   Melhor  
Acessibilidade 

|Diminui episódios de urgência e internamento 

|Reduz o tempo de espera para consulta de especialidade 

|Equidade nos tratamentos independente do local físico 

Melhor  
      Qualidade 

|Uniformização dos cuidados de saúde no sistema de saúde 

|Facilita a comunicação com os profissionais de Saúde e promove o auto-

cuidado 

Estima-se que o volume de 
negócios de telemedicina na 
Europa crescerá em média 
10% p.a. entre 2006 e 2020. 

O tratamento de doentes 
cardíacos com recurso a 
telemedicina pode traduzir-
se numa redução de cerca 
de 20% de custos 
comparado com 
tratamentos convencionais. 

Redução do número de dias 
de internamento com 
doentes que recorreram à 
telemedicina (12 para 7)  

Fonte: Telemedicine – Opportunities and developments in Member 
States; Report on the second global survey on eHealth; 2011 

…Com a criação de uma rede de Telemedicina entre profissionais de Saúde de diferentes 
países é a forma de dar suporte remoto especializado à população local e aos 
Profissionais de Saúde, minimizando a ausência de recursos especializados 



TELEMEDICINA 

ZONA REMOTA HOSPITAL CENTRAL 

SOFTWARE 

(via web) 

 
 

Faster diagnosis | Less costs (no unnecessary mobilization) | Reduces misdiagnosis 

 



 

 

TELEMEDICINA 
IMPULSIONADOR DE  

PORTUGAL NO MUNDO 

 

 



A TELEMEDICINA COMO IMPULSIONADOR DA PRESENÇA DE 
PORTUGAL NO MUNDO 

• Partilha e divulgação do conhecimento científico disponível e intercâmbio das melhores práticas na área da Saúde nos 

diferentes países. Criação de um grupo de especialistas em cada país que assegurem, uma partilha constante de informação e a 

definição de melhores práticas para contextos nacionais encurtando distâncias; 

• Formação remota a partir de Portugal - Permitir a formação, capacitação permanente e co-intervenções entre profissionais de 

saúde de diferentes países; 

• Apoio ao Diagnóstico remoto e Teleconsulta de especialidade - Consulta instantânea ou em diferido e diagnóstico remoto 

baseado na partilha da história e arquivos clínicos do paciente entre diferentes países , dando suporte na análise e avaliação do 

diagnóstico e terapêutica, assegurando o aperfeiçoamento e atualização dos cuidados de saúde prestados; 



A TELEMEDICINA NOS PAÍSES DA CPLP 

Projecto “Teleconsulta” Permitiu desenvolver uma solução telemática de diagnóstico remoto de ecografias e ecocardiografias, através da 
transmissão dos exames em tempo real sobre a RDIS. Contou com a participação de: Hospital Pediátrico de Coimbra, Maternidade Júlio Dinis 
(Porto), Hospital de Crianças, Maria Pia (Porto), Hospital Santo André (Leiria), Hospital Distrital de Aveiro. 

1997 

2000 

2006 Medigraf está já instalado em 20 Hospitais e 23 centros de saúde em Portugal; 
Arranque do Serviço de Urgência por Telemedicina 

Novo software de Teleconsulta – Medigraf. 
Validação da nova solução tecnológica. 

2007 

Protocolo IMVF - desde o inicio das atividades de telemedicina em São Tomé e Príncipe, já foram realizados mais de 30000 exames 
médicos, assegurando uma maior eficácia na triagem de utentes que serão sujeitos a intervenções cirúrgicas por médicos em missão, 
bem como no acompanhamento pós operatório. 

Projecto PEDITEL - Projeto pioneiro de Telemedicina em Angola. A solução é suportada pela plataforma Medigraf da PT. Estão ligados 
entre si os Hospitais Pediátricos de Luanda e Coimbra na especialidade de Cardiologia Pediátrica. A solução implementada permite efetuar 
formação à distância e o acesso a serviços médicos especializados em zonas remotas. 

2009 Projecto CVTelecom- Os serviços de Cardiologia dos hospitais de Cabo Verde,  Agostinho Neto, na Cidade da Praia e Baptista de Sousa, no 
Mindelo, estão ligados, ao Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar de Coimbra. 

2011 

Hospital de Referência de São Paulo – Disponibilização da plataforma Medigraf Nova Geração em Instalação em 18 unidades. 

2012 



MEDIGRAF CHANGING LIVES IN ANGOLA, DESDE 2007 

•

•
•

•

2009 
300 teleconsultas entre 
Coimbra e Angola 



MEDIGRAF CHANGING LIVES EM CABO VERDE, DESDE 2009 

•

•

• Hosp. Agostinho Neto, Cidade da Praia- 2009 
• Hosp. Baptista de Sousa, Benguela - 2010 

2009 
Ligação Cidade da Praia 
-  redução de 100 
evacuações 

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20131112090307/cryptidz/images/3/3d/Cape_Verde_Map.png


MEDIGRAF REDE DE TELEMEDICINA REGIÃO CENTRO PORTUGAL E CPLP 
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Nº total teleconsultas:  
rede telemedicina REGIÃO CENTRO e CPLP*, Medigraf 

TOTAL (1998-2013): ~19 500 consultas 

1146 

97 
178 

84 

Luanda Benguela Praia Mindelo 

Nº total teleconsultas:  
rede telemedicina ANGOLA e CABO VERDE, Medigraf 

2009-2011 

* Excluindo STP 



Ano Pedidas Realizadas 

2010 258 162 

2011 115 100 

2012 120 66 

Evacuações médicas: 

61% redução entre 2009 - 2012 

TELEMEDICINA EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

2011- presente 
 

30 000 exames  
realizados   



KEY MESSAGES 
 
 
 
 
 

• Promover o ACESSO dos doentes a todas as ESPECIALIDADES médicas 
o Através do desenvolvimento de um programa de TELECONSULTAS em colaboração 

com uma rede de especialistas de vários hospitais portugueses 
 

• Aumentar a EFICÁCIA e SEGURANÇA DOS CUIDADOS de saúde in loco e reduzir custos 
o Através do desenvolvimento de um programa de TELEDIAGNÓSTICO e  2ª opinião 

melhorando o diagnóstico e plano terapêutico de agudos/crónicos e evitando 
evacuações 

 
• Melhorar a EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DAS MISSÕES no terreno 

o Através do contacto prévio com o doente, melhor triagem para especialidade e 
planeamento das consultas/intervenções 

 
• Contribuir para a FORMAÇÃO CONTÍNUA dos profissionais de saúde nos PALOP´s 

o Através de uma abordagem contínua e focada em casos 
 

• Reforçar a cooperação, o desenvolvimento e a inovação no âmbito da lusofonia 
o Através do recurso a soluções e profissionais dentro do espaço lusófono 

 
 

 

http://www.123rf.com/photo_6982399_medical-icon.html
http://www.123rf.com/photo_10636655_drug.html






MEDIGRAF NO MUNDO 



Technology handling health inovation (1/3) 

Microscope’s 

invention 1590 

TECHNNOLOGY 

EVOLUTION 

MEDICINE EVOLUTION 

 1590   1877    1928 

      1973    1996          2003    2009 

Discovery of 

Penicillin  

1928 

1st cloned animal 

from an adult cell  

1996 

Announcement of 

human genome 

2003 

1st phone call  

(1 year after 

Bell) 1877 

1st mobile phone 

call  

1973 

Optical Fibre 

Network 

rollout  

2009 



Catapult’s invention 399 

a.c. 
Wheel’s invention  

4000 a.c. 

Fire’s invention  

800.000 a.c. 
Steam engine’s invention  

End of 17th cent. 

Birth of Hippocrates 

(father of the 

medicine) 460 a.c. 

Microscope’s 

invention 1590 

MEDICINE EVOLUTION 

 800.000a.c.  …  4000a.c.    ...   399a.c  …

 Christ Era  …        1600 

Technology handling health inovation (2/3) 
TECHNNOLOGY 

EVOLUTION 


