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 Promove, mantém e restaura a saúde 

 Protege contra os riscos financeiros decorrentes da doença 

 Assegura o acesso equitativo a cuidados de saúde 

 Possibilita a participação dos indivíduos 
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 Liderança e governança 

 Sistemas de informação 

 Financiamento 

 Tecnologias médicas essenciais 

 Prestação de serviços 
 Efetividade do sistema de saúde = efetividade dos serviços prestados 
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Apoio à prestação de cuidados de saúde 

 Nível clínico ou individual 

 Nível estratégico ou populacional 
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Individual (patient-specific) 

 Resulta do contacto do utente com o prestador 

 Dados clínicos e administrativos 
 

Agregada 
 Registos de doença, relatórios económico-financeiros, etc. 
 

Baseada no conhecimento/peritos (knowledge-based) 

 Externa 

 Atualização científica e tecnológica 
 

Comparativa 
 Integra fontes internas e externas 

 Avaliação do desempenho/impacte  
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Grande complexidade 
 Grande número de instituições 

 Insuficiência de incentivos à qualidade dos cuidados 

 Cuidados fragmentados 

 Complexidade do processo de prestação de cuidados 

 Complexidade dos dados médicos e em saúde 

 Natureza das instituições prestadoras de cuidados 
 

 

Utilização intensiva de informação 
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 Melhoram a comunicação 

 Promovem a integração dos cuidados 

 Disponibilização de informação-chave  

 Monitorização clínica em tempo real 

 Apoio à decisão 

 Reduzem os erros de prescrição e dispensa (prescrição eletrónica) 

 Notificação de reações adversas 
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Transição epidemiológica 

 Doenças de evolução prolongada 

 Elevada preventibilidade 

 Baixa taxa de cura 
 

 

Sociedade da informação e do conhecimento 

 Tecnologias de informação e comunicação 

 Literacia em saúde 

 Apoio à autogestão da doença 
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Universalidade 
 Acesso 
 

Generalidade 
 Âmbito 
 

Gratuitidade 
 Acesso 
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Grau de capacidade individual em obter, processar e 
interpretar informações básicas em saúde e serviços 

de saúde (Institute of Medicine, 2001) 

 

 Inclui a navegabilidade no sistema de serviços de saúde 
 

 Pressupõe aptidões básicas (digital divide) 
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Serviços e informação em saúde 
disponibilizados ou potenciados 
através da internet ou tecnologias 
relacionadas 
 
 

 Difusão global da informação e 
conhecimento em saúde 
Internet-informed (McMullan, 2006) 

 

 Melhoria dos cuidados de saúde 
Qualidade da informação 
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 Informação em saúde 

 Telemedicina/tele-saúde 

 Registos eletrónicos 

 Sistemas de apoio à decisão  

 Autogestão da doença crónica 

 
 

Redução de custos 
Acessibilidade 

Menor sobrecarga do prestador 
 Satisfação do utente 
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Hospital de Dia da Diabetes 
Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra/CHUC 

http://www.portaldiabeteschc.pt.vu 

 

Lúcio Meneses de Almeida,  dez 2011 

http://www.portaldiabeteschc.pt.vu/


17 

Lúcio Meneses de Almeida,  dez 2011 



A transformação tecnológica na saúde em 
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