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Ideias base 

A “1ª revolução” das TIC na Saúde: 

 

Foi a sua afirmação e implantação como meio de registo de informação, recolha de dados, apoio 

à clinica e instrumento de gestão. 

 

Decorre agora a fase de uniformização de conceitos, interoperabilidade de sistemas e utilização 

global pelos profissionais. 

 

Erros a prevenir/corrigir: podem tender a passar de ferramenta de trabalho a objeto do trabalho 

 

 
“2ª revolução das TICs” na Saúde: 

 

Passou a fase experimentalista, está a iniciar a sua implantação efetiva 

 

Desconstrução do sistema tradicional de relação utente/instituições/profissionais 

 

“Empowerment” do utente 

 

Responsabilização acrescida dos profissionais e serviços. Meritocracia (?) 

 

“Optimum climático” em Portugal …. 



Como está(va) a acontecer? 

 
"O meu médico só olha para o computador" 

 

 TICs centradas nos ficheiros (patologias e prescrições) 

 

 Prioridade aos formulários  

 

 Formulários condicionam avaliação ("trabalhar para os   

indicadores") 

 

 TICs são prioritariamente instrumento consulta/estatístico 

 

TICs não se articulam com os utentes 









Consultas evitáveis  

 Informações 

 

 Burocracias 

 

 Aconselhamentos 

 

 Diagnósticos simples 

 

 Envios a especialidades  

 

 Rastreios.... 



 Situações não rastreadas 

 

 Informações pertinentes 

 

 Domicílios adiados 

 

 Circuitos evitáveis 

 

 Consultas urgentes 

Consultas em falha 



E SE?...... 

















Plataforma Digital Saúde 

• CSP 

• Hospitais 

• INEM 

• RCC 

• Privados 

• EADs 

• Utentes 







• Plataforma Digital da Saúde (PDS) 
 

• Portal Utente 

 

• PEM 

 

• Telemedicina / PDS Live 
 

• Telemonitorização 
 

• Telemedicina domiciliária  
 

Um cenário quase completo 



Relação personalizada tem que ser presencial? 
 
Relação presencial é personalizada? 
 
A referenciação será geográfica ou de oportunidade? 
 
Continuarão as instituições a organizar a acessibilidade ou os 
utentes a escolhê-la? 
 
Os contactos presenciais tendem a minimizar-se? 
 
A monitorização à distância vai melhorar a saúde? E os custos? 
 
 

Algumas (entre muitas) questões  




