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Re-desenhando sistemas de informação em saúde para melhorar os resultados em
saúde
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DESTAQUES

As suas perguntas sobre o PHISICC respondidas – Perguntas
Frequentes e outros

Com base nas perguntas e comentários feitos pelos stakeholders do PHISICC
nos últimos meses, nos compilámos uma lista de perguntas frequentes e das
respostas correspondentes.  

Tem alguma pergunta? Por favor faça-a  aqui.  Iremos, conforme necessário,
actualizando a lista. 

**NOVO** Precisa de uma breve visão dos workstreams do PHISICC? Veja
aqui a nossa sinopse de uma página . 
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DA EVIDÊNCIA DE PESQUISA À ACÇÃO

Basileia, Maputo, Abidjan!  Na Estrada com o grupo de co-criação
do PHISICC

Em Maio o PHISICC começou a trabalhar com os especialistas de desenho
centrado em humanos da Sonder Design.  Esta, está a provar ser uma
colaboração bastante produtiva.   

Com muita energia e intensidade, a equipa e os colaboradores de todos os
países do PHISICC progrediram de um workshop conceptual na Basileia para
uma semana completa de desenho em Moçambique. Isto, foi seguido de outra
sessão de 5 dias de desenho na Costa do Marfim.   Pode ver e ler mais sobre
estas sessões aqui. 

Outros testes e esforços de interacções, agora liderados por grupos de co-
criação (formados por stakeholders de sistemas de informação) em cada país,
sob a orientação da perita Damaris Rodriguez (Sonder Design), irão continuar
na Nigéria e em Moçambique ao longo do mês de Agosto, trazendo todos os
dias novos perspectivas e inspirações de desenho.
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Sabia que?

"Quando falamos de desenho centrado em humanos, estamos realmente a
falar sobre observar a forma como os humanos vivem as suas vidas e a fazer

perguntas interessantes como: 'Hey, por que é que alguém faz isto e não
aquilo? ou Por que é que alguém está a enfrentar este problema?...Talvez eu

pudesse dar-lhes uma ferramenta para os ajudar com isso" - Tim Brown,
Director Geral e Presidente, IDEO 

Nós falamos muito sobre desenho centrado em humanos aqui no PHISICC,
mas sabe de onde partiu esta abordagem?  Vê o potencial para o DCH na
saúde global? Veja estes vídeos e verifique o que pensa...

          Como resolver problemas como um desenhador (5 mins)        

          DevExplica: O que é o desenho centrado em humanos – e por que isso
interessa? (3 mins) 

          O que é o desenho centrado em humanos? (2 mins) 

Ajude-nos a ajudá-lo!

A equipa do PHISICC está motivada a melhorar os sistemas de informação em
saúde e os resultados em saúde nos cuidados primários, trazendo os nossos
achados de pesquisa para as pessoas certas na altura certa.
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Pretende saber mais sobre o PHISICC ou conhece alguém que 
devesse saber mais? 

Existem eventos ou reuniões de que ache que nós devemos ter 
conhecimento?

Por favor contacte-nos via email.

Fim do tally

Muito obrigado pelo seu interesse pelo PHISICC.  Caso tenha gostado da
actualização, sinta-se à vontade para partilhá-la! 
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