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smartization of life? The Internet of Things 
(IoT) is a range of technologies through which 
everyday objects are connected to the internet. 
It has applications in countless domains, such 
as health, assisted living, environmental mon-
itoring, energy saving, or industrial manufac-
turing. The online connection between objects 
allows signif icant eff iciency, sustainability, 
public health, and convenience gains. Many 
considered it a factor for promoting econom-
ic development and employment. However, 
carrying the same risks as other ICT (data pro-
tection and security, privacy and surveillance, 
tracking and manipulation) entails additional 
ones, since hacked or malfunctioning devices 
may endanger users, workers, and the com-
munity. Based on a methodology of textual 
and visual analysis of the discourses in the 
media on IoT, we intended to observe the de-
velopment and perceptions about the future 
of these technologies and the expectations of 
sociotechnical imaginaries, asking questions 
such as: Who and how are these imaginaries 
established? What are the potentials and risks 
of IoT in society?
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[Língua principal | Main language]
Futuros digitais em construção: 
imaginários, políticas e práticas 
da saúde digital em Portugal

Resumo curto / Short abstract:
A digitalização da saúde tornou-se uma pa-
lavra de ordem nos discursos de gestão dos 
sistemas de saúde em todo o mundo. Com 
base numa investigação multidisciplinar em 
curso, nesta comunicação são descritas as po-

líticas e as práticas que constroem no presente 
o sistema de saúde do futuro, em Portugal.

Resumo longo / Long abstract:
A digitalização da saúde tornou-se uma pa-
lavra de ordem nos discursos de gestão dos 
sistemas de saúde em todo o mundo. Os im-
perativos políticos subjacentes à digitalização 
da saúde são “eficiência” e “sustentabilidade” 
dos sistemas públicos de saúde.  Incitando a 
construção e a viabilização de infraestruturas 
inovadoras para recolher, armazenar e trocar 
grandes quantidades de dados biométricos 
e clínicos, e a reconfiguração de modelos de 
prestação de cuidados de saúde, através da 
transformação das interações terapêuticas, a 
discursividade da saúde digital alimenta ima-
ginários sociotécnicos particulares e sugere a 
imposição de uma nova epistemologia cívica 
global sobre como viver saudavelmente, ad-
vogando concomitantemente um novo ethos 
biossocial. Ao mesmo tempo, levanta questões 
éticas importantes, como a garantia da priva-
cidade no manuseamento dos dados pessoais 
e a igualdade de acesso aos cuidados de saú-
de. Com base nos resultados preliminares de 
uma investigação sobre a implementação da 
saúde digital em Portugal realizada por uma 
equipa multidisciplinar, propõe-se nesta co-
municação divulgar os principais elementos 
destacados pelos informantes para imaginar 
o futuro em que a digitalização dos cuidados 
de saúde irá transformar as formas tradicionais 
de tratamento médico, os comportamentos 
de procura de ajuda e a gestão da saúde em 
Portugal.

[Língua complementar | 
Complementary language]
Digital futures in the making: 
digital health imaginaries, policies 
and practices in Portugal

Resumo curto / Short abstract:
The digitization of health has become a 
watchword in the discourses of health sys-
tems management around the world. Based 
on an ongoing multidisciplinary investigation, 
this communication describes the policies 
and practices that currently build the future 
Portuguese public health system.
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Resumo longo / Long abstract:
The digitization of health has become a watch-
word in the discourses of health systems 
management around the world. The politi-
cal imperatives underlying it are “efficiency” 
and “sustainability” of public health systems. 
Inciting the construction and feasibility of 
innovative infrastructures to collect, store 
and exchange large amounts of biometric 
and clinical data, and the reconf iguration 
of health care delivery models, through the 
transformation of therapeutic interactions, the 
discursivity of digital health feeds sociotechni-
cal imaginaries and suggests the imposition 
of a new global civic epistemology on how to 
live healthily, advocating at the same time a 
new biosocial ethos. Simultaneously, it raises 
important ethical issues such as the safeguard 
of privacy in handling personal data and equal 
access to healthcare. Based on the preliminary 
results of an investigation on the implemen-
tation of digital health in Portugal carried out 
by a multidisciplinary team, it is proposed 
in this communication to disclose the main 
elements highlighted by the informants to 
imagine the future in which the digitalization 
of health care will transform the traditional 
ways how medical treatments are carried out, 
how help-seeking behaviours are performed 
and how healthcare system is managed in 
Portugal.
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O futuro dos corações

Resumo curto / Short abstract:
Tecnologias médicas emergentes são bons 
exemplos de como o futuro pode ser forjado 

no âmbito do tecnocapitalismo. Campos ex-
perimentais como o da produção de corações 
artificiais, são exemplares para pensar e inter-
vir em cenários potencialmente transforma-
dores e ainda abertos. Diagnósticos, previsões 
e soluções encontram uma linha provisória e 
artificialmente linear.

Resumo longo / Long abstract:
A reivindicação do futuro como temporali-
dade e problemática antropológica (Bryant 
& Knight, 2019) como ferramenta para abalar 
a compreensão do passado e refazer as iden-
tidades no presente coloca em questão, no 
caso das tecnologias médicas experimentais, 
os limites de intervenção no futuro imaginado 
e projetado. Trata-se de um caso empírico que 
nos leva a questionar: o que significa conside-
rar que essas tecnologias ainda não existem? 
O que as evidências e disputas sobre o que 
pode vir a ser um fenômeno colocam como 
desafios éticos, políticos e analíticos ao pre-
sente?  O caráter instável e aberto tem como 
pressuposto e valor o fundamento da criati-
vidade: uma vez que ainda não há soluções 
estabilizadas para gerir o alto índice de mortes 
por insuficiência cardíaca, é preciso encontrar 
alternativas para soluções ou aprimorar as tec-
nologias em desenvolvimento que ainda não 
apresentaram resultados satisfatórios. O que 
fazer diante da indeterminação e instabilidade, 
considerando o papel analítico e político da 
antropologia? O que o estudo empírico com 
corações artificiais revela sobre a relação entre 
presente, passado e futuro? Se historicamente 
o papel da disciplina era destinado à tarefa de 
documentação e resgaste, ao mirar o futuro, o 
que a antropologia pode produzir?

[Língua complementar | 
Complementary language]
The future of hearts

Resumo curto / Short abstract:
Emerging medical technologies are good 
examples of how the future can be forged 
within the framework of technocapitalism. 
Experimental fields such as the production 
of artificial hearts are exemplary for thinking 
and intervening in potentially transformative 
and still open scenarios. Diagnostics, forecasts 


