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SAÚDE e TECNOLOGIA|O FUTURO



In PUBLICO: World Press Photo of the Year, Questões Atuais, 1º prémio (fotografia única). 

Group of African migrants from the coast of Djibouti, trying to find the cheapest Somali’s mobile network to talk to their family

JOHN STANMEYER/VII FOR NATIONAL GEOGRAPHIC



Transformação Digital na Saúde | A Realidade

Em 2022, o número de 
dispositivos conectados dentro e 

em redor das casas nos países 
da OCDE será de 14 biliões

Cerca de 80% dos médicos já 
recorrem a aplicativos e 

dispositivos na prestação de 
serviços de saúde

O mercado de medicina de 
precisão alcançará os 70,92 

biliões de euros até 2023



Transformação Digital na Saúde | Jornada do Cidadão

A tecnologia permite ao Cidadão ter o poder e a perceção de controlo sobre a sua jornada 

terapêutica, capacitando-o para a gestão activa da sua saúde. Simultaneamente, disponibiliza 

aos profissionais de saúde o conhecimento imprescindível para a prestação de cuidados de 

saúde de qualidade, potenciando uma relação de proximidade com o Cidadão.



Internet of Things (IoT)

• Monitorização cardíaca 
remota e contínua de 
dados

• Análise e envio de dados 
para uma app e 
posteriormente para uma
plataforma

Big Data Analytics

• Medicina de precisão

• Desenvolvimento de 
tratamentos adaptados 
com base em fatores 
como: genética, o estilo de 
vida e a envolvente de 
cada indivíduo

Inteligência Artificial

• Prevenção de doenças

• A maioria das promessas
nesta área ainda estão em
desenvolvimento

Robótica

• Robots cirúrgicos –
permitem cirurgias mais 
precisas 

Transformação Digital na Saúde | Tecnologias Emergentes



Transformação Digital na Saúde | Tendências

A cultura em saúde é transformada 
pelas tecnologias digitais:

Cuidados de saúde inteligentes 
oferecem um atendimento mais 
eficiente e centrado no paciente

Os dados são a nova moeda de 
prestação de cuidados:
A combinação entre a 

Inteligência Artificial e as 
evidências do mundo real estão 

a descodificar o valor dos 
dados em saúde

O cidadão está cada vez mais 
capacitado:

As gerações mais atuais são mais 
informadas e preocupadas com a 

sua própria saúde

O futuro da medicina está aqui e 
agora:

Os avanços nas terapias de precisão e 
que atuam no prolongamento da vida 

humana têm sido exponenciais

A indústria das ciências da vida 
tem-se tornado industrializada:

Tecnologias cognitivas avançadas 
melhoraram a produtividade, 

velocidade e conformidade com 
os processos core

Os novos stakeholders estão 
a mudar o paradigma dos 

cuidados de saúde:
As barreiras de atuação entre 
os stakeholders são cada vez 

menos definidas



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



App de Reconhecimento de Voz Sifarma.Clínico - Globalcare

Aplicativo móvel que:

• Reconhece a voz do profissional de saúde
durante as consultas médicas;

• Traduz a conversa para texto integrado é
integrado ao respetivo processo clínico
eletrónico (notas clínicas).

O Sifarma.Clínico integrado com o Globalcare permite
aos farmacêuticos:

• Propor diretamente ao médico uma adaptação do
plano terapêutico do utente (em termos de
dosagem, por exemplo);

• Referenciar o utente para uma nova consulta com o
seu médico;

• Solicitar ao médico uma nova receita dos
medicamentos.

Knowlodgis

SIGEC

O SIGEC consiste numa plataforma
tecnológica focada na gestão dos Ensaios
Clínicos (EC) que:

• Confere apoio aos centros de investigação
e instituições de saúde;

• Agrega as informações sobre os EC
existentes em Portugal, permitindo ao
utilizador o acompanhamento em tempo
real da progressão em qualquer parte do
país;

• Permite uma maior eficiência e
rentabilidade ao processo de gestão dos
EC.

A Gestão de Projetos na Saúde Digital | Projetos Glintt

MedOn

É uma solução para a Reconciliação Terapêutica que:

• Mantém uma lista atualizada de todos os 
medicamentos prescritos ao utente te e das suas 
características;

• Evita a prescrição de medicamentos duplicados ou 
semelhantes, que podem causar reações adversas.

Solução que facilita a tomada de decisão na
logística hospitalar através de um dashboard
inteligente, que auxilia na:

• Gestão e previsão de necessidades;
• Monitorização e coordenação dos encargos

com medicamentos, dispositivos médicos e
materiais.



Solução desenhada em
conjunto com o Director
Clínico e 2 médicos –
torna a implementação
mais simples pois a
solução é adaptada às
necessidades do cliente

O sucesso do projeto partiu do uso da
metodologia de desenvolvimento de
projetos AGILE. O projeto durou 8
semanas e incluiu 2 sprints: 2 momentos
de entrega da solução para validação

Feedback ContínuoEnvolvimento
do Cliente

A Gestão de Projetos na Saúde Digital| App de Reconhecimento de Voz (SCMP)

A avaliação recorrente dos inputs dos key
users permitiu alinhar as expectativas e
criar uma solução útil e facilitadora



A Gestão de Projetos na Saúde Digital | App de Reconhecimento de Voz (SCMP)

Desafios Lessons Learned

Alinhamento da 
disponibilidade dos médicos

com a necessidade da sua
intervenção no projeto

Necessidade de reajustes
constantes perante a recolha
de feedback dos key users, o 

que pode dificultar o 
cumprimento dos timings 

planeados

Definição de uma estratégia
de comunicação eficaz no 

início do projeto com a 
equipa médica

Modelo AGILE enquanto
metodologia mais adequada

para implementação de 
projetos de transformação

digital em saúde

Conhecimento prévio da 
necessidade do cliente e 

envolvimento de todos os
stakeholders agilizou o sucesso do 

projeto

Sessões e ações de comunicação 
focadas na gestão da mudança 
promoveram o envolvimento e 
compromisso para uma adoção 

mais ágil pela comunidade 
médica

Projetos de transformação 
digital são bem sucedidos 

quando a organização 
reconhece valor e benefícios 

Implementar o projeto por 
fases para testar o conceito e o 

nível de adesão (numa lógica 
de piloto) e posteriormente, 

expandir a toda a comunidade 
médica traz mais-valias



Transformação Digital na Saúde | Wrap Up

A evolução da tecnologia 
tem sido crucial para a 

melhoria da prestação de 
cuidados de saúde e para o 

cuidado centrado no 
paciente

Os Sistemas Nacionais de 
Saúde confiam na tecnologia 

para dar continuidade à 
prestação de cuidados de 

saúde entre diferentes 
contextos de atendimento

Ainda é necessário 
compreender como 

optimizar e maximizar o 
uso da tecnologia para o 

benefício da saúde do 
cidadão



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) 

http://www.mddionline.com/article/theoretical-physicist-michio-kaku-predicts-future-healthcare

http://www.mddionline.com/article/theoretical-physicist-michio-kaku-predicts-future-healthcare

