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Objetivos: Tendo como objetivo principal a criação de um portal online de integração da 

saúde, tanto para utentes, como para profissionais de saúde, com vista a 

centralização e curadoria de toda a informação disponível sobre saúde. 

Inovação do projeto: A Bússola consiste numa aplicação de centralização de informação (online e app), 

que visa integrar dados e produtos disponibilizados por unidades de saúde e 

paralelamente promover a literacia em Saúde. 

O nosso projeto pretende fundir, de forma inovadora, seis funcionalidades: Perfil 

do Utente (onde o utilizador verifica sua atividade na Saúde e a sua posição no 

sistema nacional de saúde – USF, Hospital de Residência e ARS), Mapa de Saúde 

(identifica o ponto em que o utente se encontra, tendo em conta o percurso 

global que está preconizado pelas guidelines que o mesmo irá ter de percorrer), 

Centro de Ajuda (integrar informações e respostas clínicas, esclarecendo o 

utente, independente do auxílio do profissional de saúde, otimizando o tempo 

de consulta, e aliviando o médico dessa função), Biblioteca de Saúde versão 

utente (permitirá esclarecimento do doente, disponibilização dos recursos 

necessários, fidedignos, com intuito de combater as falsas informações e mitos e 

promover a literacia em saúde) e versão profissional (secção análoga à dos 

utentes com conteúdos enriquecidos e direcionados para o conhecimento de um 

profissional de saúde onde será possível encontrar guidelines e recomendações 

mais recentes, artigos, ensaios clínicos, calculadoras, vídeos entre outros) e 

Academia da Saúde (secção onde serão divulgados os calendários de cursos, pós-

graduações, webinars, entre outras atividades ou sessões formativas). 

Principais conclusões: - Falha graves no acesso a informações básicas de processos administrativos em 

saúde, possivelmente colmatadas com o desenvolvimento desta aplicação. 

- Utilização de novas tecnologias e serviços de saúde mais digitais para formar 

um novo perfil de profissionais de saúde, não só no conhecimento e domínio dos 

novos conteúdos, mas também na gestão e segurança dos dados clínicos dos 

utentes. 

- Necessidade de empoderar os doentes nas suas decisões terapêutica através de 

uma melhor difusão da informação sobre saúde.  

 


