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8. GICS I – Gestão da Informação e do Conhecimento em Saúde 
 
Docente Responsável: Prof. Doutor Luís Saboga Nunes                                                        ECTS: 4 
 
Objetivos da unidade curricular:  
Familiarizar os profissionais da saúde com os novos conceitos, processos, técnicas, 
instrumentos e tecnologias próprios da gestão da informação e do conhecimento (GICS) 
aplicados à saúde possibilitando um acesso rápido e oportuno ao saber na matéria; 
Proporcionar as referências e as capacidades técnicas necessárias para analisar, avaliar e 
utilizar aplicações concretas da GICS em Portugal e na Europa desenvolvendo o saber fazer;  
Assegurar os conhecimentos necessários para contribuir para uma melhoria da GICS no 
contexto organizacional onde os participantes se situam relativos à situação nacional e 
mundial saber estar ou ser. 
 
Conteúdo programático: 
Gestão da informação e do conhecimento em saúde: conceitos e técnicas - aplicação à saúde 
Ciber espaço, internet e saúde – das páginas WEB aos portais da saúde, do consumo ao 
contexto da informação: WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 
Influenciar através do conhecimento – os Observatórios de saúde; as comunidades de 
conhecimento; “evidência” e decisão; literacia em saúde e o cidadão aprendente/competente 
/gestor e criador 
Novas soluções tecnológicas para GICS – “contact centers”,  “data mining”, “CRM”, 
ferramentas de base www (e.g. ustream, Second Life, webblogs, twitter, YouTube, 
facebook, skype aos outros voips, Inquéritos online, Pordata e bases de dados inclusivas 
Fontes de informação e estratégias de análise de informação de saúde; as redes sociais e ação 
em saúde  
 
Metodologia de ensino: 
Aprendizagem em blended learning activa e participada, com leitura indispensável dos textos 
de base e discussão de tópicos ou exercícios. 
Sessões com exposição e componente aplicada do conhecimento 
Sessões práticas com resolução de problemas, apresentação de resultados e discussão de 
implicações dos temas de ensino para a prática de gestão de organizações e sistemas de 
saúde. Os seminários consistem de trabalho de grupo com a presença de um docente, onde 
se desenvolve a discussão aprofundada dos temas de ensino. 
 
Avaliação: 
Apreciação do empenho, trabalho e participação (20%), efectuada através da observação da 
participação dos alunos e da sua apresentação e discussão de tópicos e exercícios nas sessões 
envolvendo actividade em grupo (40%). 
Prova de avaliação individual final (40%) com questões de escolha múltipla, de resposta curta 
e de desenvolvimento, versando sobre a matéria leccionada. 
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