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1. Introdução 

Conceitos 
Foresight 

Conhecimento ou 

percepção 

adquirida por 

olhar para o futuro 

 

Percepção da 

natureza dos 

eventos antes que 

eles ocorram 

Forecasting 

Uma estimativa do 

que pode 

acontecer no 

futuro 

Jackson, Michael, and Shaping Tomorrow. 2011. Foresight Glossary. In Practical 
Foresight Guide, ed. Michael Jackson, 1-21. Shaping Tomorrow. 



1. Introdução 

Existe alguma diferença entre aplicar o 

método prospectivo na área da saúde 

de outras áreas? 



1. Introdução 

“… all the activities whose primary purpose is to promote, 
restore and/or maintain health1” 

 
 

“The people, institutions and resources, arranged together 
in accordance with established policies, to improve the 
health of the population they serve, while responding to 
people’s legitimate expectations and protecting them 
against the cost of ill-health through a variety of activities 
whose primary intent is to improve health.2”  

1 Arlington, VA: Management Sciences for Health.  
2 The world health report 2000: health systems: improving performance. Geneva, World Health Organization, 2000. 

Sistema de Saúde – definição: 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/24
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/24


  Inúmeros stakeholders, com inúmeros interesses 

  A aplicabilidade dos cuidados de saúde é universal 

  Partilha dos riscos é fundamental para pagar cuidados 

de saúde, principalmente quando existem pessoas sem 

acesso a cuidados de saúde 

  Os aspectos financeiros desempenham um papel 

importante nas decisões 

1. Introdução – Sistema de Saúde 

Masum, Hassan, Jody Ranck, and Peter a. Singer. 2010. “Five 
promising methods for health foresight.” Foresight 12 (1): 54-66.  
 



As metodologias prospectivas auxiliam a uma 
boa tomada de decisões no presente.  
Ao compreender os seus méritos relativos, estes 
métodos podem ser personalizados para as 
áreas da saúde - desenvolvendo assim um 
conjunto de ferramentas com as quais conceber 
novos sistemas de saúde, melhorar os já 
existentes e prepararmo-nos para 
eventualidades futuras. 

Masum, Hassan, Jody Ranck, and Peter a. Singer. 2010. “Five 
promising methods for health foresight.” Foresight 12 (1): 54-66.  



1. Introdução 

“The goal is not to foresee what will happen, 
but to prepare for what might happen – and to 

develop a common understanding of what 
should happen if threats are to be mitigated 

and opportunities seized.” 

Masum, Hassan, Jody Ranck, and Peter a. Singer. 2010. “Five 
promising methods for health foresight.” Foresight 12 (1): 54-66.  
 



3. Caso  

Estudo Prospectivo em África 
do Sul 



Enquadramento geral ao Foresight  



Abordar as alterações de C&T que poderão 

ser encontradas na melhoria dos cuidados 

de saúde em AS, numa perspectiva a médio 

e longo prazo. 

Objectivo 



Workshop’s 

 Sistemas de Informação em Saúde 

 Prestação de Serviços de Saúde 

 Auto-gestão de Tecnologias 

 Relação custo-benefício das 

tecnologias de prevenção e tratamento 



A. Análise SWOT  

Objectivo: 
Fazer análise situacional do ambiente interno e 
externo do Sector da Saúde da AS. 

A análise SWOT foi utilizada para: 
 
- Fazer corresponder as ameaças e oportunidades com as 
fraquezas e especialmente os pontos fortes, no sector da saúde; 
- Identificar relações entre esses factores e estratégias neles 
baseadas; 
- Utilizar esta abordagem sistemática racional para 
antecipar, responder e até mesmo alterar o ambiente futuro. 



B. Cenários  

Objectivos: 
 
  Auxiliar na identificação da pesquisa de tópicos, 
tecnologias e oportunidades de mercado que são 
susceptíveis de gerar o máximo de benefícios para AS 
nos próximos 10-20 anos. 
 
 Identificação das principais preocupações na 
opinião dos participantes. 
 
 Melhorar a qualidade estratégica do debate através 
da criação de um conceito comum do futuro. 



B. Cenários  

Macro-cenários: 

 GLOBAL HOME 

 

 FROZEN REVOLUTION 
  
 OUR WAY IS THE WAY 

 

  INNOVATION HUB 

 

•  Qual será o orçamento para os cuidados de saúde ? 

•  O processo de formulação de políticas que serão seguidas. 

•  A mudança de valores sociais. 

• O impacto das alterações demográficas. 



B. Cenários  

GLOBAL HOME 

Neste cenário, há um maior crescimento económico, mas os gastos do 

governo em cuidados de saúde diminui, com uma confiança maior 

no sistema de saúde privado. A tecnologia estrangeira é importada e as 

opções de cuidados de saúde aumentam, com um sector privado de 

saúde académico em desenvolvimento. 

Políticas internacionais são adoptadas, mas eles nem sempre 

são relevantes. 

OUR WAY IS THE WAY 

Como resultado do isolamento, o lento crescimento económico leva à 

disponibilização limitada de fundos para os cuidados de saúde pública e 

privada e a uma maior colaboração entre os sectores de saúde públicos e 

privados.  

A tecnologia local é desenvolvida, com mais ênfase sobre o 

conhecimento tradicional. 
 
 



B. Cenários  

Análise 
SWOT 

4 Cenários 



C. Inquérito  

Objectivos: 
 
  Identificar as necessidades a longo prazo, de 
investigação e tecnologia no sector da saúde na AS. 
  
  O inquérito tem em consideração os pontos de 
vista dos participantes pré-selecionados, sobre a 
importância, o tempo, oportunidades e restrições de 
temas específicos. 



C. Inquérito  

Questionário 
Em papel 
 
Pela Internet – 7 % 

 72  afirmações relacionadas com o estado 
de desenvolvimento: 
 

•   Top dos primeiros 20 tópicos  
•   Top dos últimos 10 tópicos 
 

 - esclarecimento 
- desenvolvimento 
- uso pratico  
- utilização generalizada 
 





C. Inquérito  

 Top 20 afirmações  

Indicador composito 

Identificar o Top 10 dos tópicos mais promissores 





C. Inquérito  
1 Development of an AIDS vaccine  
2 Development of barrier methods and microbicides for sexually transmitted diseases and 
HIV  
3 Development of a TB vaccine  
4 Development of new TB drugs  
5 Development of malaria vaccine  
6 Development of malaria drugs  
7 Food fortification  
8 Injuries and violence prevention  
9 Health promotion targeted at the youth  
10 Safer fertility regulation (male and female)  
11 Self management tools for chronic diseases (e.g. hypertension, diabetes, diarrhoea, 
psychiatric conditions)  
12 Rehabilitation  
13 Novel way of developing private/public partnerships for health care  
14 Cost-effective on-site diagnostics  
15 Telemedicine  
16 Southern African CDC  
17 Health and safety assessment techniques  
18 National Health Information System  
19 Use of smart cards  
20 Commercial application of indigenous knowledge  
21 Research into the effectiveness of alternative therapies  
22 Tissue regeneration and gene therapy  
23 Rational drug design and delivery  

 



Metodologia Foresight  



Recomendações ... 

 Sistemas de Informação em Saúde 

 Prestação de Serviços de Saúde 

 Auto-gestão de Tecnologias 

 Relação custo-benefício das 

tecnologias de prevenção e tratamento 



4. Conclusões 

Prospectiva em Saúde 

Investigação Sociedade 



4. Conclusões 

E em Portugal? …. 



mj.maia@campus.fct.unl.pt 

“Future is not ours to say  
but preparation is a must!” 

 
      (Larry Pascual) 


