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Agenda digital da saúde devia fixar metas muito concretas de transformação,
focar o sistema na saúde e abandonar a organização baseada na doença.

Por Filipe S. Fernandes

A
saúde digital portuguesa é
um exemplo de referência no

plano europeu pois está pre-
sente desde que nascemos,
com o nascer digital, até ao

óbito com a certificação digital, afirmou Ar-

tur Mimoso, administrador da SPMS, du-
rante a entrega de prémios da 9 a edição
do Prémio Sustentável, uma iniciativa do
Jornal de Negócios e da Sanofi com o

apoio da Everis, em que o tema da Saúde

Digital esteve em destaque.
Um português, Pedro Pina, vice-presidente
de Global Solutions da Google, trouxe o
testemunho direto das experiências da

empresa norte-americana na saúde digital.
Referiu que, tendo como ponta de lança a

Inteligência Artificial, pretende atuar com a

tecnologia para encontrar soluções radi-
cais que ajudem a resolver os problemas
da saúde. "Um projeto da Google Health
usou a inteligência artificial no diagnóstico
do cancro e com o scanning conseguiu
mais 5% de diagnósticos do que o dia-

gnóstico e reduziu em 11% dos falsos posi-
tivos", afirmou Pedro Pina.

Descoberta científica
O gestor da Google diz que a filosofia desta

unidade, Google Health, passa pela identifi-

cação de grandes problemas na saúde que
exigem soluções radicais, porque as que
têm sido utilizadas não estão a resultar, e a

tecnologia pode dar um aporte importante.
Deu como exemplo, a descoberta científica

propiciada por um exame de retinopatia
para detetar a diabetes, que feita com uma

tecnologia diferente, permitiu que se pu-
desse prever eventuais acidentes cardio-
vasculares.
Este é um dos dez projectos que a Sanofi

tem com a Google, como referiu Francisco
Dcl Vai, CEO da Sanofi, em que a utilização
de Inteligência Artificial e o big data podem
acelerar a descoberta de novos medica-
mentos e de novas soluções na área da
saúde. Acrescentou ainda que a empresa

"está a utilizar a tecnologia digital na produ-
ção dos medicamentos biológicos".
Isabelle Vitali, Head of Digital Innovation
Center da Sanofi, fez a apresentação, "A

Global eHealth Strategy for Sustainability",
sobre a estratégia digital da Sanofi que se

baseou em cinco fatores. Os sistemas de
saúde estão a ser confrontados com o au-
mento exponencial dos custos e as restri-

ções dos recursos. O tratamento farmaco-

lógico não é suficiente porque os doentes

precisam de soluções personalizadas, e,

por outro lado, há cada vez maior empo-
deramento e envolvimento dos doentes
na gestão da sua saúde. A regulação e os

operadores dos sistemas estão a adotar as

inovações digitais com mais rapidez, tal
como a tecnologia está a evoluir de forma

rápida e exponencial.

Políticas públicas
"Estamos a fazer políticas públicas de saú-

de sem ter em conta as mudanças que o
mundo está a sofrer nas suas diferentes di-

mensões", sublinhou Adalberto Campos
Fernandes, ex-ministro da Saúde, que apon-
tou ainda que, com a inovação terapêutica
e tecnológica, a previsão da OCDE para

que, dentro de 10 anos, se atinja necessida-
des orçamentais e de financiamento de cer-
ca de 15% do PIB para a Saúde, pois Portu-

gal é o quinto país mais envelhecido do
mundo. "Ninguém está a falar de uma nova

geração de políticas públicas que sejam ca-

Perguntas
ao sabe tudo
O motor de busca Google
recebeu 200 biliões de pesquisas
relacionadas com saúde

em 12 meses. "Os utilizadores
cada vez mais fazem perguntas
complexas, são exigentes
e querem respostas rápidas",
referiu Pedro Pina,

que salientou que "num ano
tiveram 100 mil perguntas
diferentes sobre escovas
de dentes". Disse ainda que
perguntas como "o melhor

hospital", cresceram 156% num
ano, "o melhor médico", 180%
e "médicos de serviço" 76%.



pazes de acompanhar a transformação do
mundo. Estamos a procurar soluções ve-
lhas para problemas antigos".
José Mendes Ribeiro, economista no ISEG

e autor do livro Saúde Digital, salientou que
tem de se migrar de um sistema analógico
para o sistema digital de saúde. A agenda
digital da saúde devia fixar metas muito
concretas e "focar o sistema na saúde e
abandonar esta organização baseada na

doença e o digital pode ajudar nesta trans-

formação. Hoje há 50 milhões de norte-
-americanos a receber cuidados de saúde

portelemedicina".

Fratura digital
Na sua intervenção Usman Khan, diretor
executivo do European Patient Fórum, subli-

nhou que a digitalização pode não ser igua-
litária e que pode agravar a fratura digital e o

acesso aos cuidados de saúde. O que levou
Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saú-

de, a dizer que "a digitalização pode agravar
as desigualdades mas a digitalização tem de
diminuir a desigualdades não apenas na

saúde, que é a primeira preocupação das

pessoas, e que pode ser aproveitada como
um instrumento de literacia digital".
"O que está a acontecer com a revolução

digital, com a criação de desigualdades, re-

sulta do mesmo de sempre quando as in-

tervenções são muito focadas no indivíduo,
e esquecem o contexto em que as pessoas
vivem. Temos de voltar aos velhos princí-
pios da saúde pública, mais inclusivos", refe-

riu Julian Perelman, economista da Escola

Nacional de Saúde Pública.

Tecnologia pode ser
a chave no SNS
"A sustentabilidade do sistema de saúde é
um dos principais desafios e o digital é

uma aposta estratégica. A tecnologia
pode ser a chave para a eficiência e a oti-

mização de um setor em que os recursos
são escassos e limitados e há dificuldades
de recrutamento de profissionais de saú-

de", declarou André de Aragão Azevedo,
secretário de Estado da Transição Digital.
Acrescentou ainda que "a finitude de recur-
sos implica alargar a capacidade humana
através da tecnologia". O novo governante
fez ainda um apelo para que a regulação
"não seja um bloqueio à inovação, tendo
uma abordagem mais aberta e mais positi-
va", de forma a permitir o desenvolvimento
de um ecossistema de tecnologias digitais.
Jamila Madeira, secretária de Estado da Saú-

de, pensa que "não se faz saúde sem pes-
soas, e elas são sobretudo o motor de tudo e
são a mais-valia das instituições", por isso

considerou fundamental que "nenhum de
nós avança sem reconhecimento, sem agra-
decimento. Sem ele o nosso SNS não avança
e precisamos que de forma colaborativa, co-
letiva e inclusiva" se consigam atingir os ob-

jetivos e os melhores cuidados de saúde.

Considerou que "os recursos são finitos e,
muito em particular, na saúde", que é ne-
cessária tornar a saúde sustentável com os
"recursos que temos, para servir melhor os
utentes. Queremos um SNS universal, de

qualidade e sustentável".

As startups
da Sanof i
A Sanofi tem várias parcerias
com a Google como a Verily Life

Sciences, que fundou a Onduo
Virtual Diabetes Clinic, para
encontrar a combinação certa
de dispositivo, software,
medicamento e atendimento
ao paciente da diabetes. A Sanofi

tem ainda a Darwin,
uma plataforma com dados
de mais de 450 milhões
de pacientes em todo o mundo
e 318 áreas de doenças. Na área
da esclerose múltipla, a Sanofi

Venture participa na startup
Happify.

Os onze premiados na 9a edição dos Prémios Saúde Sustentável
Prémios

Categoria Cuidados Continuados Unidade Longa Duração e Manutenção da Santa Casa da Misericórdia
da Póvoa de Lanhoso com o projeto: Sistema de Gestão de Tarefas e Atividades.

Categoria Cuidados Primários USF da Baixa de Lisboa, com o projeto Prescrição Social.

Categoria Cuidados Hospitalares Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar,
com o projeto HOSP: Hospital de Ovar Sem Papel.

Categoria Projetos Especiais Integrados Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
com o projeto Cuidados Integrados de SPEM.

Categoria Prevenção e Promoção da Saúde Associação Prevenir, com o projeto Intervenção Precoce, Gestão Emocional.

Menções Honrosas
Critério Resultados em Saúde Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, com o projeto Reabilitação Domiciliária.
Critério Sustentabilidade União das Misericórdias Portuguesas - UCCI Bento XVI,
com o projeto UCCI Especializada em Utentes com Demência.
Critério Caráter Inovador SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira),
com o projeto Reabilitação e Tecnologia.
Critério Experiência do Cidadão ULS Alto Minho - UFS Lethes, com o projeto Consulta de Dor.

Critério Responsabilidade Ambiental União das Misericórdias Portuguesas,
com o projeto Centralização de Recursos Farmacêuticos.

Prémio Personalidade Saúde Sustentável
Catarina Resende de Oliveira, médica, investigadora e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

Cinco problemas
que a Google
quer resolver

e porquê
Qualidade

- nos EUA 8 milhões de pessoas morrem
todos os anos porque não têm acesso

a quaisquer cuidados de saúde.

Acesso
- existe a evidência de que o código postal
é a melhor forma de prever a longevidade,

o que significa que a disponibilização
dos cuidados de saúde existe mas está

distribuída de forma desigual

por todo o planeta.

Custo
- nos Estados Unidos gastam-se 3 triliões

de dólares em cuidados de saúde e,

no entanto, 20% das pessoas
não têm cuidados de saúde porque

não têm a certeza se os podem pagar,
e cerca de 40% não vão conseguir suportar

uma ida de urgência ao hospital

que exija mais de 400 dólares.

Bumout
- 42% de profissionais norte-americanos

tiveram pelo menos um caso de exaustão.

Tecnologia
- no NHS (serviço de saúde britânico)

ainda existem oito mil faxes a funcionar

e 1 em cada 10 pagers mundiais
estão no NHS.


