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20 + 5 anos de Inovação  
em TIC para a Saúde 



25 Anos 

• 1995-2015 

• Projetos e, sobretudo, as Organizações 
que os promoveram 

 

• 2015-2020 

• Projetos para o horizonte 2020 



Genio 

• Uma fórmula de sucesso e vantagem 
competitiva constante, nos últimos 20 anos  

• Modelação de Alto Nível + 
Geração Automática de Software 

 

• Boas Ideias + Capacidade Tecnológica  

=> 600+ soluções 
em produção 



Marcação de Consultas (e Gestão Clínica) 

 



Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

 



Gestão de Seguros e Subsistemas de Saúde 

 



Gestão de Seguros e Subsistemas de Saúde 

 



Prevenção e Rastreio 

 



Logística da ARSLVT 



Gestão de Processos da IGAS 

 



Avaliação Externa da Qualidade 

 



LIMS – Gestão Laboratorial 

 



Genogramas 

 



Manutenção de Equipamento Hospitalar 

 Equipment management 

Features: 
o Equipment 
 Identification (specifications), Auditing 

(location, condition, etc.), Maintenance, 
Documentation. 

o Assets 
 Incorporation, Valuation, Amortization 

o Provision of Equipment 

http://www.institutogamapinto.com/


Biotérios e Investigação 



Portal do Prestador 



Balcão Único Hospitalar 

 



Manutenção de Equipamento Hospitalar 

 



Gestão Integrada de Clínicas 



Gestão da Distribuição de Redes Mosquiteiras 

 



Ação Social e Cuidados Continuados 

 



MedCapture 

• A mobilidade pode 
desempenhar um 
papel interessante 
na informação do 
público e no apoio 
às suas decisões. 

 



Muitos Outros Sistemas 
• Planeamento e monitorização de Vacinas 
• Vacinação Marítima Internacional 
• Farmácia Hospitalar 
• CRM para Utentes / Beneficiários 
• Acupuntura e Medicinas Orientais 
• Epidemiologia com GeoReferenciação (Brasil) 
• Retinopatia Diabética 
• Anatomia Patológica 
• Estudo de casos de Senologia em Congressos 
• Portal do Beneficiário 
• Blood Tracking 
• Gestão de Processos de Decisão 



Uma Equipa Especializada e um Fornecedor 
Universal de Soluções para a Saúde 

 



Horizonte 2020 

 



2020: Automação vai-se impor 

• Até ao final da década, haverá menos 
700 mil programadores na Europa do que 
o necessário 

• A Modelação e a Automação da geração 
de software vão-se impor 

• Iberdata usa o Genio da Quidgest para 
desenvolver soluções para a Saúde 



2020: Corolário da Automação 

• Em vez de contratar equipas de 
trabalhadores manuais, as organizações vão 
perceber que o recurso a homem+máquina 
é muito mais produtivo 

100 times more productive 
than a manual developer 



2020: Mobilidade 

• Acompanhamento, 
proximidade, apoio 
domiciliário, 
aconselhamento, 
suporte à decisão no 
terreno, monitorização 
da saúde pública, 
inspeção, auditoria, 
controlo 



2020: Internet of People 

• Antes da “Internet of Things” haverá, na 
Saúde, espaço para uma “Internet of 
People” 

• Rastreando continuamente os utentes e 
as disponibilidades dos serviços na 
urgência de um hospital, será possível, 
sem  interações homem-computador, 
reorganizar todos os processos de 
atendimento e comunicar melhor 



2020: Interoperabilidade e não Centralização 

 

Uma lição  
que custou 

11 000 000 000 £ 



2020: Equilíbrio Económico 

• Os orçamentos dos sistemas de saúde estão 
desequilibrados em qualquer lugar do mundo 

• Como é que, sendo os serviços de saúde 
essencialmente bens de informação, os seus 
custos não baixam, como baixam os 
computadores, a capacidade de cálculo, as 
impressões, a fotografia digital, o acesso a 
filmes em DVD ou a notícias? 

• Usando bem as TIC, temos uma solução 



2020: TIC não reativas 

 

O que  
aconteceu? 

Porque  
aconteceu? 

O que vai  
acontecer? 

O que  deve 
acontecer? 

ERP, Reporting, 
Indicadores 

Big Data, OLAP, 
BI, CAv 

Simulação, 
Econometria 

Balanced 
Scorecard 



2020: Independência tecnológica 

• Em 1995, quando começámos, começámos 
logo por fazer a substituição de um sistema 
que usava uma tecnologia externa 

• Algo em que nos tornámos especialistas e 
que é  particularmente importante no atual 
momento do país: a independência 
tecnológica e a substituição de importações 

• Em Portugal, fazemos tão bem ou melhor! 

 



Aceitamos novos desafios 
Obrigado 

João Paulo Carvalho 
(jpc@quidgest.com) 
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