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Ficha de unidade curricular MOD.05.00 

Mestrado de Direção e Chefia dos Serviços de Enfermagem 
Markting e Inovação Tecnológica como suporte à gestão em saúde 
2019_2020 
IIM-GES 
Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins 

Maria José Lumini Prof. Adjunto - 
Maria Alexandrina Prof. Adjunto - 
Henriqueta lida Fernandes - 
Cláudia Teles de Freitas (Professor Externo) 
José Teixeira (Professor Externo) 

Analisar o cenário atual das tecnologia gerais com aplicabilidade nas instituições de saúde; 
Desenvolver estratégias de organização assistencial com foco na utilização das TIC; 

g��������5���[!!���� Dominar tecnologias aplicáveis a cada uma das funções de gestão (planeamento, a
f[�:l;:l::r��[l:::l� organização, a liderança e o controlo); 

Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Tirar partido das tecnologias para criar ganhos na área da saúde; 
Conhecer e saber aplicar as metodologias para a inovação na gestão dos serviços; 
Construir o posicionamento de uma marca em ambiente competitivos de saúde sustentado 
nos princípios de marketing. 

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 
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Conceitos Marketing, Inovação e Tecnologias 
Marketing na prática profissional e gestão 
Modelos teóricos de inovação 
Ferramentas tecnológicas de Suporte Clássicas 
Ferramentas para controlo de resultados 
O processo de inovação e desenvolvimento tecnológico de empresas 
A Nova Economia digital e Softwars 
Inovação tecnológica e processo de humanização 
Tecnologias no processo de gestão 
As apps no processo de gestão 
Apps de gestão de tempo para manter a organização 
Apps em saúde 

Os avanços das tecnologias têm demonstrado a utilidade em todas as áreas e o mesmo 
ocorre na saúde particularmente quando se enquadra na gestão. O domínio das tecnologias e 
a sua aplicabilidade exige conhecimento, reflexão e investigação, particularmente quando se 
pretende a sua utilização para demonstrar ganhos e contributos sociais. 

) 

Nessa perspetiva há necessidade de capacitar os profissionais da saúde para conhecer e 
refletir sobre as múltiplas tecnologias disponíveis, ou a criar, de forma a influenciar 
positivamente o processo de gestão nas organizações de saúde. 
A dimensão humana do trabalho de gestão exige domínio, rentabilidade, segurança e 
compatibilidade entre os ambientes físicos e as estruturas virtuais, que facilite os resultados 
finais de eficácia e eficiência. 
Pretendemos despertar um espírito crítico e inovador, com visibilidade entre pares, e 
estimular a criação de condições de trabalho de gestão onde se incorporem conhecimentos 
sobre tecnologias promotoras da mudança e da segurança particularmente no planeamento, 
na organização, na liderança e no controlo dos processos de trabalho em saúde de forma a 
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 




