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NEGÓCIOS INICIATIVAS SAÚDE SUSTENTÁVEL 
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CRISTIANO MARQUES 
Coordenador dos Sistemas 
de Informação dos Serviços 
Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS) 

"Combate as listas de espera, 
traz benefícios financeiros - por-
que o utente evita consultas des-
necessárias - e traz ganhos em 
saúde", estes são os benefícios 
anunciados por Cristiano Mar-
ques para o P$C. É o responsável 
pelos produtos diretamente di-
recionados para o cidadão e que 
promovem integração de cuida-
dos entre hospitais e centros de 
saúde. Entrou na área da Saúde 
em 2012, depois de experiências 
pela banca e pela investigação 
em Inteligência Artificial, foi res-
ponsável por projetos como os 
Portais do SNS, Registo de Saú-
de Eletrónico, Área do Cidadão 
do Portal SNS e MySNS Carteira. 
É ainda gestor de diversas inicia-
tivas SIMPLEX e formador em 
Gestão de Projetos na Academia 
dos Serviços Partilhados do Mi-
nistério da Saúde. 
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REPORTAGEM 

Nova ferramenta coloca médicos e 
utentes em contacto em tempo real 
Chama-se Plano Individual de Cuidados e está disponível de forma gratuita para 
todos os residentes em Portugal, permitindo ao utente interagir com o médico em 
tempo real, assim como ter um acompanhamento atualizado em permanência. 

DORA TRONCÃO 
doratroncao@gmail.com 
PEDRO FERNANDES 
Fotografia 

Plano Individual 
de Cuidados (PIC ) 
é apresentado por 
Cristiano Marques. 
Coordenador dos 

Sistemas de Informação dos Ser-

 

viços Partilhados& .\ !Mistério da  

Saúde (SPMS),como "unia ferra-
menta, completamente centrada 
no utente, e cujo objetivo é, em 
conjuntocom o mé.dico família ou 
médiCo assistente, definir metas. 
objetivos e ações a tomar para pro-
mover a sua saúde, ou tratar de 
forma ativa doenças, que já este-
jam diagnosticadas". 

Está disponível de forma gra-
tuita para qualquer cidadão resi-
dente em Portugal, dentro da área 
do cidadão do portal do SNS 
(hl t rwww.sns.gov.pt Jcida-

  

dao) ou através da app MySNS 
Carteira. Ao descarregar ou ins-
crever-se nestas plataformas é 
possível aceder a várias funciona-
1 idades, uma delas é o PIC. 

Corno funciona? ( objetivo é 
que numa consulta se possa tirar 
uma fotografia do estado da arte 
daquilo que é ponto de saúde da-
quele utente saber.porexemplo, 
quais os diagnósticos. alergias 
identificadas, os procedimentos 
médicos realizados, cirurgias e, 
em conjunto com o médico, dell-

  

nir um plano de ação, que podeser 
de três, seis ou nove meses, depen-
dendo cia situação clínica. 

"Nunca há dois planos iguais, 
é conversando com o médico que 
se define o melhor plano específi-
co para o utente", ressalta Cristia-
no Marques. Com o 1'1C:definido 
em consulta, posteriormente. em 
casa, interagindo através do por-
tal ou da app, o utente vai indican-
do se está a cumprir o plano e 
como se está a sentir. O 1'1 (: tam-
bém foi desenhado para pessoas  

com doenças crónicas e que de 
uma forma regular, á têm de ir ao 
médico de família. 

No sentido de cumprir o que 
foi acordado em consulta, o PIC 
rança alertas, mas também orien-
ta os utilizadores para fazer uma 
boa alimentação e exercício físi-
co, por exemplo, procurando 
apostar na prevenção ao lembrar 
a necessidade de ter hábitos de 
vida saudáveis. "Pela primeira vez 
temos uma li.Yramenta, que per-
mite uma interação direta com o 
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1500 
PLANOS 

O projeto dos SPMS 

arrancou com um 
piloto na zona norte 
com mais de 1500 

Planos Individuais 

de Cuidados. 

7,-

 

VIII Edição do Prémio Saúde Sustentável 
Uma iniciativa do Negócios em parceria com a Sanofi. 

hitp://premiosaudesustentaveLnegocios.pt 
SANOFI 

Cristiano Marques é o 

responsável dos Serviços 

Partilhados do Ministério da 

Saúde pela implementação 

deste projeto finalista do 

Prémio Saúde Sustentável que 

está disponível de forma 

gratuita para qualquer 

cidadão residente em 

Portugal. 

641 
Pela primeira 
vez temos uma 
ferramenta, 
que permite uma 
interação direta 
com o médico, 
que, à distância, 
pode acompanhar 
os registos e corrigir 
algum pormenor. 

Nunca há dois 
planos iguais, 
é conversando 
com o médico 
que se define 
o melhor plano 
específico para 
o utente. 

CRISTIANO MARQUES 

Coordenador dos Sistemas de 

Informação da SPMS - Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde 
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médico, que, à distância, pode 
acompanhar os registos e corrigir 
algum pormenor", diz ainda. 

Outra componente de inova-
ção é a transversal idade. "Cadavez 
promovemos mais olivre acesso e 
circulação; podemos ir aos cuida-
dos de saúde que bem entender-
mos e não podemos deixara inibi--
mação estanque no SNS, no pri-
vado ou no social e, portanto, está 
informação está agora disponível 
em todos os setores porque sabe-
mos que existe um maior número 
de pessoas com seguros de saúde 
que vão ao privado e isso não deve 
significar que ficam sem o acesso 
a esta ferramenta", defende. 

O PIC está desenhado para o 
cidadão poder ativar, mas é reco-
mendável que seja feita a ativação 
no âmbito de consulta. "Como 
nasceu de um trabalho conjunto 
de vários stakeholders importan-

 

tes a Escola Nacional de Saúde 
Pública. médicos de família, pro-
fissionais de saúde no terreno e 
utente - foi pensado para ser um  

Plano seguro e adequado, logo é 
importante que seja feito no âm-
bito de uma consulta", sublinha. 

Os resultados do PIC 
Cristiano Marque salienta que Os 
principais benefícios deste plano 
são o combate as listas de espera 
e poupanças financeiras "porque 
outetite evita eonsultásdesneces-
sárias - e traz ganhos em saúde". 

O projeto arrancou c•onr um 
piloto na zona norte, com mais de 
1500 Planos Individuais de Cui-
dados mas já está a ser alargado 
para cidades, como A\ vir) ) e Btja. 

Entre as maiores preocupações, 
manifestadas pelos utilizadores 
do Plano, estão a alimentação, o 
exercício físico, o sono.e o humor. 
"Estes resultados são uma vira-
gem, representam uma inversão 
da pirâmide porque a nossa ore( )-
cupação sempre foi o tratamento 
da doença e estas áreas são clara-
mente promoção de saúde em vez 
de tratamento da doença, o que, a 
médio longo prazo, irá trazer be-

  

nefícios às entidades de saúde e 
aliviara sobrecarga no sistema 

de saúde", vaticina. 
Cristiano Marques revela que 

as pessoas que mais aderem ao 
Plano Individual dc Ciiidzidos têm 
entre 30 a 55 anos dc idade. 

"Estamos a tentar garantir 
que, no âmbito das consultas do 
SNS de prevetição da doença e de 
saúde, sepromova sempre a ativa-
ção do Plano individual de Cuida-
dos, seja nas consultas regulares 
de check-up ou nas consultas obri-
gatórias até aos 18 anos, por exem-
plo", afirmou o responsável do 
PIC, defendendo que "ser acom-
panhados à distância traz uma se-
gurança à população e diminui as 
idas às consultas, havendo, desta 
forma, mais vagas para pessoas, 
que efetivamente precisam, além 
de trazer ;anhos de saúde porque 
se O utente precisa de unia corre-
ção de saúde é possível fazê-lo dc 
imediato através da telemonitori-
zação, só chamando o doente 
quando faz sentido-. 

Crist lano Marques adiantou 
que neste momento estão a traba-
lhar num:iferramenta de telecon-
sulta, disponível através da área cio 
cidadão e da nossa app. em asso-
ciação com o Plano Individual de 
Cuidados, para que "a qualquer 
momento o médico avalie com o 
utente, porexemplo, a necessida-
de dc uma consulta presencial e 
não haja lugar a deslocações des-
necessárias". 

1 I( ije em dia mais de• dois mi-
lhões c: >t mil pessoas têm ates 
so à arca de cidadão cio portal 
SN S. \ I ais de 50() mil pessoas 
têm a app no telefone, a MySNS 
carteira 

Vários desafios 
atuais e futuros 
O responsável dos SPMS revelou 
ainda queuma das novidades "é 
fazer com que objetos tecnológi-
cos/gadgets que utilizamos, debi-

  

tem informação para o PIC para 
evitara obrigação de registos ma-
nuais que são sempre suscetíveis 
de erro e promover a automatiza-
ção". Outro dos desafios aponta-
dos por Cristiano Marques passa 
por "intensificar" o trabalho com 
os médicos pois não querem que 
"o PIC seja mais um motivo para 
desviar o olhar do utente para o 
computadór, mas sim um prolon-
gamento da consulta, que permi-
ta uma corresponsabilização ela 

saúde porque é de uma conversa 
en trco médico e utente que se de-
line o PIC". 

O responsável por este proje-
to disse ainda que pretendem criar 
uma solução de teleconsul ta, as-
sociada ao PIC, desencadeando 
uma consulta presencial sempre 
que necessário, e fazer com que a 
população que não tem acesso às 
tecnologias não fique de fora cio 
PIC. • 

"Os vídeos dos projetos finalistas ficam disponíveis, a partir de 22 de novembro. em 

www.premiosaudesustentavel.negocios.pt" 


