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O ecossistema hospitalar envolve inúmeras 
pessoas com diferentes necessidades e 
backgrounds que precisam de coexistir 
como comunidade num mesmo meio 
ambiente e com um objetivo único: a 
promoção da saúde.

O design tem por objetivo qualificar e facilitar a vida das pessoas, 

embora, de forma redutora, seja habitualmente associado 

apenas à qualidade e estética dos produtos e serviços. O design 

percebe os problemas de forma diferente através de uma visão 

global sobre cultura, contextos, experiências e processos na vida das 

pessoas para identificar barreiras e gerar alternativas para transpô-las.

Apesar de serem vistas como “distantes uma da outra”, as áreas do 

design e da saúde têm como principal preocupação a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. Logo, enquanto contributo 

para a promoção da saúde e minimização da distância entre 

estas áreas, enunciamos 5 aspetos benéficos do design na 

inovação do ecossistema hospitalar.

5 “MAISVALIAS” 
DO DESIGN 
PARA A 
INOVAÇÃO DO 
ECOSSISTEMA 
HOSPITALAR 
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DESIGN PARA A INOVAÇÃO DO ECOSSISTEMA HOSPITALAR

Entendemos que para um sistema funcionar em conjunto 

e em harmonia, todos os seus componentes precisam 

de saber de forma clara os seus papéis no processo. 

Logo, qualquer ruído, indecisão ou entrave pode 

influenciar e desacelerar este processo pelo que o fluxo 

de ações e informações deve ser muito bem definido.

Este sistema interativo precisa de constante atenção, 

renovação e inovação para um desempenho positivo. 

O olhar externo do design ajuda a perceber onde moram 

as falhas e as oportunidades, de maneira a facilitar e 

garantir o curso da comunicação e a colaboração que 

refletem numa prestação de serviços de qualidade.

1. MINIMIZAR FALHAS E POTENCIAR 
OPORTUNIDADES DO ECOSSISTEMA

A “mais-valia” do design está no 
mapeamento e análise dos fluxos 
de interação.
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DESIGN PARA A INOVAÇÃO DO ECOSSISTEMA HOSPITALAR

Independentemente de qualquer solução, os 

problemas complexos são melhor resolvidos 

se todos avançarem com a mente aberta, sem 

preconceitos ou resistências. Assim existe uma 

maior liberdade de abertura para perceber as 

novas perspetivas e transformar um problema 

numa oportunidade.

O design opera através da cocriação fomentando 

os processos de inovação de uma forma 

colaborativa e experimental. Atua na compreensão 

dos problemas em profundidade para potenciar 

a livre criatividade antes ainda de se definir a 

intervenção mais adequada para os diferentes 

níveis deste complexo ecossistema. Os 

processos podem ser de diversas ordens como 

a adoção de novas tecnologias por parte das 

equipas médicas, a gestão dos processos de 

mudança, ou o alinhamento e motivação de 

equipas, através de ferramentas metodológicas 

e técnicas com foco nas pessoas. 

2. A COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS É VISTA PELO 
DESIGN COMO UMA OPORTUNIDADE DE INOVAR

A “mais-valia” está 
em facilitar os 
processos através 
da criatividade com 
foco nas pessoas.
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DESIGN PARA A INOVAÇÃO DO ECOSSISTEMA HOSPITALAR

Sabe-se que os sistemas devem articular recursos financeiros, técnicos e humanos para 

manter a sustentabilidade do negócio. Além disso, sabe-se da alta pressão orçamental 

em que os hospitais e operadores de saúde trabalham. Assim, torna-se necessário 

repensar e reorganizar estruturas e recursos de forma a não danificar a qualidade do 

serviço prestado. 

A otimização dos recursos requer uma visão conjunta de planeamento de curto, 

médio e longo prazo e não uma postura imediata e solitária. Este processo, dirigido 

pelo design, consegue alocar, distribuir e minimizar o risco de falha comercial, 

garantindo o sucesso das organizações e elevada qualidade dos serviços.

3. OTIMIZAR OS RECURSOS PARA MANTER E ELEVAR 
O NÍVEL DE QUALIDADE

A “mais-valia” está nas estratégias integradas para o 
desenvolvimento de soluções e dinamização dos recursos.
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DESIGN PARA A INOVAÇÃO DO ECOSSISTEMA HOSPITALAR

4. CRIAR AMBIENTES E SERVIÇOS QUE IMPACTEM 
POSITIVAMENTE OS CUIDADOS COM A SAÚDE

1. <http://amppob.com/designing-for-health/>
2. <http://newsroom.gehealthcare.com/from-terrifying-to-terrific-

creative-journey-of-the-adventure-series/>

Uma tendência ligada diretamente ao contexto 

hospitalar é a humanização dos serviços 

e ambientes para promoção da saúde. A 

humanização coloca o paciente no centro das 

atenções pois entende que a experiência positiva 

do paciente com o ambiente e os serviços 

influenciam-no de forma física e psicológica 

interferindo, consequentemente, no seu 

processo de recuperação.

Entendemos que cada pessoa tem apreciações 

diferentes diante da sua situação e, muitas vezes, 

esta apreciação ocorre antes sequer do paciente 

entrar em contato direto com o ambiente e os 

seus produtos. Esta apreciação pode ser iniciada 

de diversas formas a qualquer momento, pelo 

que, é importante mapear as diferentes etapas 

da jornada do paciente e observar em que 

momento pode haver uma influência positiva 

para potenciar e contribuir para uma experiência 

com sentido. No que diz respeito ao conforto, 

circulação e fluxo nos espaços hospitalares o 

design é um contributo muito importante. O 

Arkansas Children’s Hospital possui uma equipa 

multidisciplinar de designers com preocupação 

no design do hospital, onde o objetivo primário se 

encontra sempre na recuperação vital do paciente.

Num outro nível deste ecossistema, o design 

pode criar, avaliar e potenciar os serviços 

internos e externos, do ponto de vista dos 

pacientes e profissionais de saúde com 

vista à diminuição de falhas, maximização da 

performance e aproximação das pessoas. A GE 

Healthcare, por exemplo, repensou a experiência 

negativa dos exames de imagiologia em crianças, 

e, de acordo com uma visão mais estratégica do 

design, criou o GE Adventure Series.

Arkansas Children’s Hospital Main Lobby, Atrium 
Mural by Matt McLeod. Photo by Jacob Slaton

A “mais-valia” do design está em 
propor e promover experiências 
significantes em torno do bem 
estar das pessoas.
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Com esta abordagem,  gestores e empresas da área 

da saúde recebem inputs únicos para qualificar os 

serviços prestados, facilitar a comunicação entre 

pacientes e equipas, harmonizar e humanizar as 

ações e, principalmente, aproximar as pessoas 

para que todos em conjunto possam promover a 

saúde e manter este ecossistema vivo e saudável!

DESIGN PARA A INOVAÇÃO DO ECOSSISTEMA HOSPITALAR

Na prestação de serviços, de um modo geral, 

parte-se de um princípio de garantia da eficácia, 

eficiência, acessibilidade e competência. Mas 

existe um fator adicional que, muitas vezes, afeta 

de modo profundo na relação entre 

o serviço e o utilizador: a aceitabilidade.

Este princípio pressupõe que uma mensagem ou 

ação é acolhida mediante a forma de aceitação 

do receptor e não do emissor. Existem meios 

quantitativos de se perceber a qualidade 

da prestação de serviços, mas estes dados 

apresentam apenas um recorte da realidade.

5. NOVAS PERSPETIVAS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
UMA VISÃO EXTERNA DO PARADIGMA INTERNO 

A “mais-valia” está na capacidade 
de estar próximo das pessoas para 
captar o seu olhar enquanto 
utilizador.
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ideiam.com         

info@ideiam.com                                        

 T (+351) 220 301 570

Rua Alfredo Allen, 455

4200–135 PORTO    

PORTUGAL

SOBRE A IDEIA.M

Gostamos de pensar em coisas que ainda não existem. 

Essas coisas podem ser produtos, serviços e experiências que impactam 
a vida das pessoas de forma positiva, que facilitam a vida e as deixam 
mais felizes. A nossa história, conhecimento e experiência habilita-nos 
a perceber, identificar e prever de forma profunda os comportamentos, 
desejos, tensões e necessidades das pessoas.  

Aprendemos e partilhamos com os nossos clientes. Esta relação próxima 
que criamos, leva-nos a ver o mundo com perspetivas diferentes, 
propor coisas simples e com estilo que atendam a complexidade e 
proporcionem a mudança.

Acreditamos que a criatividade e o design aliados à engenharia possuam 
as capacidades ideais para criar as melhores coisas de forma tangível, 
com potencial, significado e valor para as pessoas.

www.everythink.com


