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Instituições e sociedade

6. Registo estável   

1. Princípios e direitos gerais

Paradigma tradicional

2. Sector da saúde por si 

3. Centrado no Estado-nação

4. Foco no desenho institucional 

5. Processos normativos

1. Princípios e garantias concretas

2. Interdependência entre sectores

3. Para além do Estado-nação

4. Foco na governança  

5. Relação conhecimento-ação

6. Registo dinâmico

Novo paradigma



4. Foco na governança  5. Relação conhecimento-açãoNovo paradigma

Conhecimento-ação

A favor 

• Translação

• “Knowledge brokering”

• Multiliteracia

• “Collective intelligence”

Contra

• “Teatros informacionais” e “pós verdades” 
Algoritmos para emprestar veracidade a pseudoinformações;

• “Teatros políticos”
Construções que servem agendas específicas mas que não correspondem à realidade.



Inteligência colaborativa em saúde 

Informação criticamente selecionada, 

sobre aspetos marcantes para a evolução do sistema de saúde 

Partilhada com os atores sociais da saúde,

simultânea e oportunamente,

de uma forma capaz de concitar 

ações colaborativas e de ativação 

Inteligência

Colaborativa 

Resultados

Com resultados avaliáveis 

na realização efetiva de objetivos 

de proteção e promoção da saúde 



• Literacia em saúde ao longo do percurso de vida: 

Diário da Minha Saúde

Inteligência colaborativa: Instrumentos e processos colaborativos  

• Gestão do percurso das pessoas nos cuidados de saúde: 

Plano Individual de cuidados 

• Monitorizar e avaliar resultados: 

Monitor SNS+  
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Estratégia de promoção da literacia em saúde

Biblioteca de Literacia

Biblioteca digital: identificar e divulgar boas praticas
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Biblioteca digital: identificar e divulgar boas praticas

Coleção de livros digitais temáticos (micro-sites): investir em comunicabilidade e multi-literacia



Estratégia de promoção da literacia em saúde      

Segurança
do doente 

Decisão
Partilhada

no uso do
medicamento

Biblioteca digital: identificar e divulgar boas praticas

Coleção de livros digitais temáticos (micro-sites): investir em comunicabilidade e multi-literacia



Multiliteracia





Estratégia de promoção da literacia em saúde      

Biblioteca digital: identificar e divulgar boas praticas

Coleção de livros digitais temáticos (micro-sites): investir em comunicabilidade e multi-literacia

Equipar e ativar o receptor



Estratégia de promoção da literacia em saúde

Diário da Minha Saúde 



Consulta



Salas de espera do SNS

Farmácias

Consultas no SNS

Bibliotecas públicas
REDES SOCIAIS 

Mediadores Mediadores

Estratégia de promoção da literacia em saúde       Ativação de pessoas e comunidades  

Organizações na comunidade



ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE  Importância dos processo de ativação  

Protocolos de processos de ativação
centrados no “Diário da Minha Saúde”

Recursos e oportunidades – identificar:

- Espaços de ativação presencial (onde as pessoas 
estão);

- Oportunidades de ativação à distancia (espaços 
virtuais);  

- Papel dos mediadores disponíveis nos espaços de 
ativação (necessidades de preparação;

- Recursos informacionais e comunicacionais;

Processos de ativação

- Explicar o papel da “Minha Agenda de Saúde”
- “Questionário” sobre temas de saúde para a 

população em causa;
- Utilizar biblioteca, livros temáticos ou outros recursos 

para responder às questões postas;
- Utilizar a “Minha Agenda Saúde” para personalizar a 

informação obtida e o conhecimento adquirido. 



Participação 

• Princípios, objetivos, prioridades e linhas orientadoras

• Base de conhecimento - Boas práticas internacionais

• Espaços, processos e instrumentos participativos 

Subscrita por 99 OSCs

e 32 cidadãos a título individual
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Diário da Minha Saúde

Inteligência colaborativa: Instrumentos e processos colaborativos  
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Bruce Guthrie (NICE/Inglaterra):

- … systematically reviewing patients …  giving them individualized care 
plans, under NICE’s multimorbidity guidelines. 

- …  coordinating care through a person-centered rather than disease-
focused perspective”.

.

Gestão do percurso das pessoas nos cuidados de saúde

Plano individual de Cuidados 



2016 2017 2018

4ºT 1ªT 2ªT 3ªT 4ªT 1ªT

Concepção, financiamento e desenvolvimento Versão1 – 15 Jun V2 – 15 Out V3 – 30Jan

Novos instrumentos colaborativos: Plano individual de cuidados 

Instrumentos para a integração de cuidados de saúde 
centrada na gestão dos percursos das pessoas 

V4 – 20Março

Versões 1,2,3 – Protótipos 

Versão 4 – Operacional



Cuidados continuados  

Casa

Farmácia

Comunidade

Trabalho

Cuidados e saúde primários 

Tecnologias da saúde   

Hospital

Serviços sociais

Plano individual
cuidados  

Protocolos
colaborativos
Processos cuidados

Clinical pathways

Tipologia doentes  
1

2

4

Conversação
Negociação  

3

Avaliação resultados
Plano individual de cuidados

Governação clínica

5
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Monitorizar e avaliar

Monitor SNS+ 
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Monitorizar e avaliar

Monitor SNS+ 



Integração de cuidados de saúde Cidadãos, percursos de vida e saúde

Cuidar em casa

Doença aguda

Estratégias locais de saúde

Literacia e participação em saúde

Qualidade do atendimento no SNS 

Gestão do processo de mudança 

Pessoas morbilidade múltipla  (“Crónicas”)

Princípios gerais e pré-requisitos  

O que é?

Como se faz?

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/11/20171120_LivroSNsProximidade-1.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/11/20171120_LivroSNsProximidade-1.pdf


Informação criticamente selecionada

Partilhada de uma forma capaz de concitar 

ações colaborativas  e de ativação 

Com resultados avaliáveis

Inteligência

Colaborativa 

Resultados



Muito obrigado


