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Resume: Nos ultimos anos tem-se vindo a assistir a uma conjuga~ao, cada vez mais 

estreita, entre a Tecnologia e as diferentes areas e servi~os da presente sociedade do 

conhecimento. Para o efeito, podem-se dar varies exemplos que ja se encontram 

perfeitamente integrados no nosso quotidiano, tais como: e-Government; e-Learning; 

e-Banking; e-Commerce ... e e-Saude. A importfmcia do prefixo 'e' vem tornar clara a 

interven~ao de determinado servi~o realizado a partir de uma plataforma e/ou a partir 

de um dispositive digital. Contudo, pretende-se que estes novos servi~os apoiados 

numa estrutura digital sejam mais que um simples 'acrescento'. Neste sentido, a 

presente comunica~ao tem como objetivos apresentar a importancia e as principais 

potencialidades da e-Saude para o cidadao comum. No entanto, considerando que 

Portugal e a Uniao Europeia se encontram a atravessar um periodo de progressive 

envelhecimento pretende-se, ainda nesta comunica~ao, focalizar a aten~ao para um 

grupo de cidadaos onde esta nova possibilidade pode vir a trazer uma real mais valia: 

os cidadaos mais idosos. E feita uma reflexao crftica acerca das principais barreiras a 

ultrapassar e as principais vantagens que os idosos poderao usufruir atraves de um 

sistema de saude que privilegie a vertente de e-Saude. No caso dos mais idosos, a 

possibilidade de poderem vir a usufruir das valencias da e-Saude vem implicar que este 

grupo de cidadaos, normalmente associado ao grupo dos info-exclufdos, tenha que 

adquirir um conjunto de competencias e de literacia digital que lhes venham a permitir 

a utiliza~ao e a manipula~ao destes dispositivos tecno16gico-digitais transformando-os 

numa outra individualidade, a de «paciente informado». 

Palavras chave: e-Saude; paciente informado; envelhecimento; idosos; tecnologias 

digitais. 

Envelhecimento global e suas principais consequencias: 0 caso da Saude 

As sociedades correspondentes aos pafses mais ricos e mais desenvolvidos tem vindo, 

ao Iongo das ultimas decadas, a evidenciar um crescimento gradual da sua popula~ao 

mais idosa (cidadaos com 65+ anos). Este fato tem aver, em termos basicos, com duas 

variaveis: o aumento da esperan~a de vida eo decrescimo da taxa de natalidade. Por si 












