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Competências a desenvolver: 

 

Objetivos da unidade curricular/módulo: 

 

Conteúdos: 

Horas Totais: 216 ECTS: 8 Horas Práticas Laboratoriais: 
 

 

Horas Contato: 72  Horas Estágio:   

Horas Trabalho Autónomo: 144  Horas Seminário: 
 

 

Capacidade de elaborar  um modelo de gestão tendo por base um referencial  permita uma 

intervenção prática, eficaz tendo por base a modernização, qualidade e inovação na área da 

gestão em saúde 

O estudante deverá, no final da Unidade Curricular ser capaz de: 

 

 Conhecer e operacionalizar os princípios de aplicação da economia e financiamento na 

área da gestão em saúde 

 Conhecer e implementar os sistemas de informação em saúde 

 Implementar programas de qualidade em saúde  

 Implementar  um quadro de referência conceptual e metodológico que permita uma 

intervenção prática eficaz tendo por base a modernização, qualidade e inovação na área 

da gestão em saúde 

 

1 -Politicas e Sistemas de Saúde - 2 ECTS 

- Sistema de Saúde: conceito, objetivos e funções 

- Origens do sistema de saúde em Portugal e Europa 

- Sucessão Cronológica da criação e consolidação do SNS 

 - Políticas de Saúde e Reformas 

                         -   

2 - Sistemas de informação em saúde - 2 ECTS 

 - Enquadramento - definição e conceitos; 

 - A complexidade dos sistemas de informação; 

 - Sistemas de informação em saúde 

Definições e conceitos relacionados; 

Tipos de sistemas de informação em saúde; 

Relevância dos sistemas de informação para o sistema de saúde; 

Benefícios dos sistemas de informação em saúde. 

 - Sistemas de informação na União Europeia 

Histórico de projetos com financiamento europeu; 

Descrição de objetivos, os temas focados nos projetos e resultados; 

Identificação dos sistemas de informação desenvolvidos nos projetos; 

 - Sistemas de informação em saúde em Portugal 

Os sistemas de informação em saúde em Portugal e breve histórico dos seus desenvolvimentos; 
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Identificação de barreiras e problemas dos sistemas de informação em saúde; 

 - Gestão da implementação de sistemas de informação 

 - Apresentação de modelo de gestão de implementação de sistemas de informação; 

 - Outros sistemas de informação em saúde 

Sistema de Gestão de Reclamações; 

Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados; 

Sistemas de Informação Geográfica e utilização na área da saúde. 

 - Análise de eficiência pós-implementação 

 Aplicação de método para avaliação e monitorização da eficiência em organizações 

 

3 - Economia da saúde e Finanças - 2 ECTS 

 

 - Economia e economia da saúde 

Conceitos fundamentais 

O que é a Economia da Saúde 

A importância da Economia da Saúde 

O que é diferente no sector da saúde  

 -  Procura de cuidados de saúde 

Procura de saúde e de cuidados de saúde: o modelo de Grossman 

Os determinantes da procura de cuidados de saúde 

Os seguros e o risco moral 

Externalidades na saúde 

 - Oferta de cuidados de saúde 

Incerteza na produção de cuidados de saúde 

Relação de agência 

Assimetria de informação e indução de procura 

 - Avaliação económica em saúde 

Análises custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade 

Medição de benefícios em saúde: o valor estatístico da vida 

A avaliação de tecnologias da saúde 

 - Financiamento da saúde 

Definição, objetivos e funções dos sistemas de saúde 

Modelos de sistemas de saúde de acordo com o seu financiamento 

O financiamento da saúde em Portugal e no mundo 

 

4 - Gestão da Qualidade - 2 ECTS 

 – Gestão e garantia da qualidade em saúde 

 Importância da gestão da qualidade (técnica e funcional) em saúde  

 Justificação económica para a qualidade: principais custos e indicadores de não qualidade. 

Dimensões da qualidade e sua medição. Indicadores e padrões de qualidade 

Práticas de enfoque no utente: recolha de informação sobre necessidades e satisfação, gestão das 

reclamações, CRM (customer relationship management)  

– Programas de certificação e acreditação em saúde 

O desenho de serviços para a qualidade  

A organização da qualidade  
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