
Patient Innovation
partilhar soluções, viver melhor



os portadores de doenças crónicas têm
de lidar com patologias duradouras que
colocam desafios quotidianos. Muitos deles
desenvolveram soluções válidas para melhorar
a sua qualidade de vida e tratar a própria
doença chegando até, em alguns casos, a
salvar a própria vida. E se estas soluções
pudessem salvar a vida de outros?

Partilha de soluções inovadoras e dispositivos desenvolvidos 
por doentes com o objectivo de os ajudar a lidar com a sua 
doença ou condição.
Colaboração entre doentes tendo em vista o desenvolvimento 
ou aperfeiçoamento de soluções inovadoras.
Colaboração entre doentes e especialistas de diferentes 
áreas no desenvolvimento de ideias ou aperfeiçoamento de 
soluções já existentes.

estas inovações ocorrem geralmente dentro de quatro paredes
e, muitas vezes, não chegam a ser conhecidas ou usadas
por outras pessoas. No entanto, se houver partilha deste
conhecimento e soluções com outros doentes ou cuidadores 
com necessidades semelhantes, o impacto na sua vida pode ser 
enorme.

Potenciais benefícios

um potencial factor de mudança
no sector da saúde

INvestIgação cIeNtífIca receNte
Nas áreas de INovação aberta
( opeN INNovatIoN ) e de
INovação de utIlIzadores
( user INNovatIoN  ) deMoNstrou 
que  pacIeNtes  coM doeNças 
cróNIcas  deseNvolveM soluções 
INovadoras e  dIsposItIvos
Que os ajudaM a lIdar coM a 
sua coNdIção e NecessIdades 
específIcas.



o projecto patient innovation é o resultado da investigação 
interdisciplinar e cooperação internacional de académicos de
várias áreas - saúde, gestão, engenharia e direito - médicos 
e instituições, empenhados em ajudar a promover 
conhecimento e soluções que melhorem o bem-estar de
doentes.

Equipa de investigação

www.patient-innovation.com

a plataforma permite pesquisas 
por doença, sintomas, localização, 
tipo de actividade e equipamento. 
está disponível online em 
www.patient-innovation.com.

a plataforma patient innovation
é um ponto de encontro 
internacional, multilingue e 
totalmente grátis, para doentes e 
cuidadores de qualquer doença 
partilharem as suas inovações
com a comunidade.

Como funciona?

o que nos move é a criação de uma plataforma e rede social 
sem fins lucrativos que ligue doentes e cuidadores, e permita a 
partilha de soluções, dispositivos e conhecimento que, sem este 
ponto de encontro, não seriam difundidos e não ajudariam outros 
doentes.

cada doente ou cuidador é
um potencial inovador.

Visão
plataforMa patIeNt INNovatIoN



o Gonçalo tem síndrome de Angelman, que se reflecte numa fix-
ação pelo pai. Quando o pai tem que se ausentar por uns dias, o 
gonçalo tem dificuldades em dormir. a mãe lembrou-se de uma 
estratégia: “Enchi a roupa do meu marido com espuma, e criei um 
boneco. Guardo este boneco para as alturas em que o meu marido 
se ausenta, para que o Gonçalo durma mais aconchegado.” 

a Mariana tem síndrome de cri du chat, patologia rara em que é 
comum os pacientes terem um fascínio por cabelo.  esta fixação 
leva a Mariana a puxar e arrancar o seu cabelo. os pais observaram:  
“Quando o seu cabelo está molhado ela não gosta do toque e não 
tenta arrancá-lo. Decidimos experimentar aplicar gel no cabelo, e 
resultou. Hoje em dia, quando ela está agitada, aplicamos gel no 
seu cabelo e ela pára de o arrancar”.

a Maria tem  nanismo. uma das questões diárias com que tem de 
lidar é o facto de os botões para accionar o elevador estarem fora 
do seu alcance. para ultrapassar esta limitação, removeu o cabo de 
um chapéu de chuva extensível e adaptou-o, criando um utensílio 
de compensação.  este cabo extensível, que transporta na sua mala, 
permite-lhe alcançar coisas antes inacessíveis.

As soluções mais simples podem 
fazer a diferença na qualidade de 
vida de doentes e 
cuidadores.

AlGuMAs soluçõEs 
PArtIlhAdAs Por utIlIzAdorEs

o Gonçalo tem síndrome de Angelman, que é caracterizado por 
alterações no equilíbrio e movimento. a mãe do gonçalo, depois 
de ver a reacção do filho a uns balões numa festa, teve a ideia de 
encher a sua casa de balões a diferentes alturas. esta estratégia fez 
com que hoje em dia o gonçalo consiga levantar-se e andar sozinho.
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Aaron Ciechanover
professor, technion-israel 

institute of technology 
prémio Nobel de Química

robert langer
professor, mit

Katherine strandburg
professora, New York university 

school of law

lee Fleming
professor, university of california, 

berkeley

Eric von hippel
professor, mit sloan school of 

management 

richard roberts
chief scientist, New england biolabs 

prémio Nobel de fisiologia ou Medicina

sir richard roberts
chIef scIeNtIst, New eNglaNd bIolabs
préMIo Nobel de fIsIologIa ou MedIcINa 1993

“penso que esta ideia é muito criativa e útil porque, quando 
as pessoas são confrontadas com uma situação difícil, muitas 
vezes inventam soluções bastante inovadoras sozinhas, mas nem 
todos têm a mesma ideia. se houver um fórum onde elas possam 
partilhar as suas soluções, isso pode ajudar outros na mesma 
situação que não encontraram nenhuma solução. Melhor ainda, 
algumas pessoas olharão e aperceber-se-ão de que podem juntar 
algumas destas ideias, ou adicionar uma nova característica sua, 
e criar uma ideia ainda mais inovadora e útil. trata-se de um 
uso excepcional das redes sociais que deverá ajudar muitas 
pessoas em dificuldades que procuram desesperadamente 

melhorar a sua qualidade de vida!”

Prof. Eric von hippel
professor, MIt sloaN school of MaNageMeNt

“investigação no campo de inovação de utilizadores (user 
innovation) demonstrou que milhões de indivíduos criam para 
uso próprio produtos e serviços que precisam. Muitas destas 
invenções têm também grande valor para outros. a investigação 
do prof. oliveira documenta que os pacientes são também 
inovadores, desenvolvendo inovações que os ajudam a gerir e 
até a curar as doenças que os afligem. a meu ver, a plataforma 
Patient Innovation é um projecto com um potencial valor 
social enorme. irá facilitar a partilha de soluções desenvolvidas 
por pacientes que seriam de outro modo perdidas. conterá 
também ferramentas que permitem uma avaliação estatística 
pelos próprios pacientes, a baixo custo, da eficácia das soluções. 
apoio este projecto com grande entusiasmo.” 



Prof. Katherine J. strandburg
professora, New York uNIversItY school of law

“esta plataforma tem um enorme potencial para melhorar as vidas 
dos que sofrem com doenças raras. as comunidades de pacientes e 
cuidadores já trabalham proactivamente para educar pacientes e 
médicos, organizar redes de apoio, procurar reformas legislativas 
e confrontar prestadores sobre a disponibilidade e os custos dos 
tratamentos. defendem o aumento de investimento em investigação 
e mantêm registos de pacientes. as autoridades começam a 
reconhecer que os pacientes de doenças raras são colaboradores de 
investigação indispensáveis, e a definir estratégias de investigação 
neste sentido. esta iniciativa vai mais longe, reconhecendo que
 os pacientes e cuidadores são inovadores de pleno direito e que 
podem utilizar a plataforma para facilitar a partilha, melhoria e 
avaliação das suas inovações.”

Prof. Francisco Veloso
dIrector, católIca-lIsboN school of busINess & ecoNoMIcs

“a católica-lisbon está orgulhosamente empenhada em apoiar este 
projecto internacional de investigação e a plataforma de partilha 
de soluções. Acredito firmemente que esta é uma iniciativa na 
vanguarda da investigação e inovação, e um projecto com o 
potencial de melhorar as vidas de muitos em todo o mundo. a 
patient innovation é também o resultado de uma colaboração de 
investigação multidisciplinar com vários académicos de topo no mit, 
carnegie Mellon e outros, a quem estamos muito gratos pelo seu 

profundo envolvimento e apoio.”
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carliss baldwin  

professora, harvard business school 
harvard university

james boyle
professor,  school of law 

duke university

antónio câmara  
ceo, Ydreams

Maria carmo-fonseca
presidente, instituto de medicina molecular

professora, fMul

alexandre castro caldas
professor e director, Instituto de ciências da 

saúde, universidade católica portuguesa

antónio coutinho
coordenador, conselho Nacional de ciência 

e tecnologia

Joi ito
director, MIt Media lab

lawrence (larry) lessig
professor, harvard law school

harvard university

kathrin Möslein
professora, universität erlangen-Nürnberg

& hhl leipzig

josé fonseca de Moura
director, carnegie Mellon portugal program

professor, carnegie Mellon university

erich r. reinhardt
chairman, executive Managing board 

Medical valley eMN e.v.

aleda roth 
professora, clemson university 

 
francisco veloso

director, católica-lisbon school of 
business & economics 



louis Plante
pacIeNte de fIbrose QuístIca e 
INveNtor do freQueNcer

“tendo vivido com a minha doença durante 
muitos anos, tive a sorte de ter percebido 
como melhorar a minha qualidade de
vida, com a criação de uma solução para o 
meu problema, o “frequencer”. Partilhar a
minha invenção com muitos outros pacientes é importante para 
mim, e esta plataforma parece ser uma ferramenta extraordinária 
para pessoas como eu, que têm um problema de saúde sério e 
conseguiram resolvê-lo sozinhos.”

Maria do Céu seabra
pacIeNte de NaNIsMo

“Eu acredito que esta plataforma é muito 
positiva pois vai servir como elo de 
ligação de conhecimento, que não existe 
nomeadamente entre os portadores de 
nanismo. existem pessoas que têm a mesma 
patologia, a mesma condição física que eu, que
estão em casa dependentes de terceiros ou 
porque  ainda não despertaram para os beneficios de um utensílio de 
compensação ou por desconhecimento da sua existência. esta partilha 
de vivências poderá melhorar e dar a conhecer a existência de formas, 
umas comercializadas e outras que podemos criar.”

tal Golesworthy
o hoMeM Que reparou o seu próprIo 
coração

“o verdadeiro poder em qualquer 
empreendimento reside nas pessoas. 
os pacientes, enquanto receptores do 
tratamento médico, são eles próprios um recurso significativo 
que deve ser encorajado a contribuir, se tiverem predisposição e 
capacidade pessoal para o fazer. o projecto pears, que eu iniciei, 
é um exemplo do quanto um paciente pode contribuir para a 
profissão médica, trazendo melhores tratamentos para todos.”

diogo lopes
o joveM pIaNIsta Que descobrIu Que 
tocar pIaNo o ajuda a lIdar coM a 
sua doeNça

“projeto vanguardista, que, 

de modo rápido, fácil e eficiente, dispõe uma 

plataforma que oferece ajuda de pessoas para 

pessoas. bravo!”



Pierre Gein
fuNdraIsINg e fINaNce offIcer

“É um projecto brilhante que vai ajudar 

significativamente pacientes com 

diversas doenças”
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   “o projecto patient innovation é um esforço conjunto 
de pessoas com elevado interesse académico e pessoal em 
catalisar a partilha de conhecimento entre pacientes e em 
compreender os processos de inovação e difusão.  estamos 
agradecidos a todos os que generosamente apoiaram o nosso 
projecto.”

Pedro oliveira
líder do projecto e INvestIgador prINcIpal

professor, católIca-lIsboN

helena Canhão
líder do projecto e chIef MedIcal offIcer

MédIca, hsM - chlN

professora, fMul

Marina Duarte • Patrícia Pereira • Rute Paiágua • 
Salomé Azevedo •  Sofia Esménio

Equipa Principal

Paula Brito e Costa
fuNdadora e presIdeNte, raríssIMas, assocIação de doeNças 
raras

leid zejnilovic
research aNd operatIoNs offIcer  



para mais informações, por favor contacte:

info@patient-innovation.com

powered by innosabi

www.patient-innovation.com


