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         Manuel Castells et al. 

ehCOS.com 

Um novo espectro percorre o mundo: as novas 

tecnologias. Ao seu conjurado ambivalente 

reúnem-se os temores e iluminam-se as 

esperanças das nossas sociedades em crise. 

Debate-se o seu conteúdo específico e 

desconhecem-se em boa medida os seus 

efeitos precisos, mas ninguém põe em dúvida a 

sua importância histórica e a mudança 

qualitativa que introduzem no nosso modo de 

produzir, gerir, consumir, viver e morrer. 

 



Revolución tecnológica 

ehCOS.com 

 O que a ENERGIA foi para a primeira e segunda 

revoluções industriais (a máquina a vapor, a 

eletricidade) é a INFORMAÇÃO para a terceira. 

 
Manuel Castells et al. 



Chance and necessity.  Jaques Monod  

 

A Informação Clínica e a Gestão do 

Conhecimento estão a facilitar o 

passo de Arte a Ciência na 
Medicina. 



ehCOS.com 



Às vezes pensamos, quando ouvimos falar de 

Big Data, que se ignora mais do que se 

conhece… 

Entender os dados  
para converte-los em informação e 

esta em conhecimento é bastante 

complexo. 
 

Utilizar o conhecimento  
para produzir evidência tem 

resistências inesperadas, 
 

Dispomos de dados 
No momento atual , 
 

Estamos a começar   
a construir informação 

 

Falta-nos, no entanto, percorrer 

caminho até ao conhecimento. 



Outcomes research 
A possibilidade de explorar os dados dos 

pacientes a partir da informação contida 

na História Clínica 



Em 1988, Relman AS, editor do New England 
Journal of Medicine, anunciou que, com o 
aparecimento das base de dados clínicas e a sua 
exploração, iniciou-se a terceira revolução de 
prestação de cuidados de saúde do século: 
 
a racionalização e a avaliação  
 



Paradigma da nova medicina 

A “Medicina P4”, termo atribuído pelo Dr. Leroy Hood 
 



1. Ferramentas que facilitem a acessibilidade 

dos usuários ao seu Historial Clínico 

independentemente do local de acesso. 

2. Dispositivos para aplicações móveis que 

incrementem o controlo e segurança dos 

pacientes nas suas casas. 

3. Dispositivos que facilitem aos pacientes a 

comunicação com os Prestador de 

Cuidados de Saúde. 

4. Consultas de especialidade com recurso à 

Telemedicina. 

5. Escolha, mediante informação qualificada, 

do Prestador de Cuidados de Saúde 

6. Facilitação do acesso a informação 

qualificada relacionada com o seu processo 

de doença 



1. Ferramentas e metodologias para a 

realização de análises 

populacionais.  

2. Processamento de dados e geração 

de alertas. 

3. Aplicações móveis para a educação 

em hábitos saudáveis e prevenção 

ativa de riscos para a saúde. 

4. Integração de informação clínica 

entre níveis assistenciais. 



1. Inteligência artificial para auxiliar à 

tomada de decisões: 

• Alertas que evitem situações de 

alarme 

• Algoritmos Preditivos. 

 

2. Genómica, Genética, Biología 

Molecular: 

• Monogénicas 

• Poligénicas 



1. Ferramentas de integração de 

métodos de diagnóstico com dados 

da História Clínica. 

2. Integra a informação interdisciplinar 

para facilitar a tomada de decisões e 

o plano terapêutico 

3. Incrementando a segurança do 

paciente 

4. Farmacogenética: 

 

• Evitar efeitos adversos 

• Quimioterapia seletiva 

•  Biodisponibilidade 



Participativa Preventiva 

Preditiva Personalizada / 

Precisão 

Paradigma da nova medicina 

Welcome to ehCOS Land  /  ehCOS.com 

https://plus.google.com/+Ehcos_everis/posts
https://www.youtube.com/user/ehCOSbyeveris
https://twitter.com/ehCOSbyeveris
http://www.slideshare.net/ehCOS
https://www.linkedin.com/company/ehcos


1. A História Clínica Digital deve contribuir para 

uma melhoria contínua da qualidade assistencial: 

• Incrementando a segurança do paciente 

• Facilitando a tomada de melhores decisões 

clínicas 

2. Devemos proporcionar ferramentas que permitam 

a análise do processo assistencial desde a 

acessibilidade até aos resultados mediante 

Indicadores de Qualidade ponderados, fiáveis e 

objetivos que permitam medir a Eficiência. 

3. A disponibilidade de ferramentas para a 

elaboração e seguimento de Dashboards das 

Equipas Diretivas e Responsáveis das Unidades 

Assistenciais que permita a reengenharia dos 

processos no menor tempo possível. 

4. Facilitar o Marketing e o Benchmarketing 
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