
TECNOLOGIA
Futuro Com novos aparelhos e novos métodos, os cuidados de saúde podem sofrer grandes mudanças

Vamos ser tratados por robôs?

Atelessaúde é já uma realidade em Portugal, com consultas e cirurgias feitas através de videochamadas e telemonitorização fotogetty images
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assaram duzentos anos
desde que René Laen-

-1 nec criou um objeto
J para ouvir o interior

d° corpo humano. O

estetoscópio teve resis-

tência, mas mantém-se
até hoje. A tecnologia
tem andado de mãos

dadas com a medicina desde o início.
"Os antibióticos também eram

tecnologia. Quando falamos em tec-
nologia não temos de estar a pensar
sempre num aparelho, numa máqui-
na", explica a médica Sofia Couto
Rocha, durante o quarto programa
'Que Saúde Faz Sentido', dedicado à
tecnologia.

A diferença é que hoje avança-se
muito mais depressa. E a realidade
já são consultas e cirurgias feitas à
distância, através de videochamadas
e telemonitorização, que há uns anos
pareceriam ficção científica. O futuro,
no entanto, irá além disso.

"A análise de dados gerais de saúde,
naquilo que chamamos a avaliação da
big data, de grandes dados em gigan-
tescas bases de dados, vão trazer in-
formações que não são possíveis pelos
estudos clínicos atuais", diz Alexan-
dre Valentim Lourenço, presidente do
Conselho Regional do Sul da Ordem
dos Médicos (ver entrevista ao lado).

Nos próximos anos, a inovação
deverá ser maior em especialidades
nas quais já é hoje bastante utilizada
e será fundamental para facilitar o

acesso aos cuidados de saúde. "Faz
a diferença é na questão das desi-
gualdades. Por exemplo, na área da
dermatologia, um clínico geral, no
interior, pode fotografar um proble-
ma de pele e enviar a fotografia a um
colega dermatologista. O diagnósti-
co precoce é um dos aspetos onde a
inovação traz um grande benefício",
defende Helena Canhão, professora
na Nova Medicai School e diretora da
Patient Innovation e outra das convi-
dadas do programa. Porém, salienta

que a observação, "o ouvir o doente, a

sua história clínica", continuará a ser
fundamental.

Com inúmeras possibilidades, a pre-
venção será mais fácil. "Vamos passar
a atuar mais na prevenção. Deixamos
de ter um doente e passamos a ter um
cidadão, a poder controlar-se a ele

mesmo", revela Sofia Couto Rocha. E
com uma vantagem — a de as pessoas
terem maior e mais acesso à informa-

ção — vem também o risco do auto-
diagnóstico e até do auto tratamento.
"O problema da internet é que lá po-
demos encontrar de tudo. Podemos
colocar na internet o que quisermos.
É importante que as pessoas procurem
informação em sites de sociedades
científicas e de associações de doentes,

por exemplo", frisa Helena Canhão.

Riscos e desafios

Apesar de este parecer um futuro só

disponível para os mais novos, os ido-
sos são um grupo populacional que
pode ter vários ganhos. "A nossa luta
é muito baseada na inovação. Porque
pode ajudar tanto quem é cuidado
como quem cuida", afirma Bruno Al-
ves, da Associação Cuidadores de Por-
tugal. A tecnologia pode "promover
a independência" de quem é cuidado

e, ao mesmo tempo, combater "o iso-
lamento dos cuidadores" através de

grupos de apoio. "Por exemplo, temos
pulseiras de geolocalização para doen-
tes de Alzheimer e há projetos, nos

países nórdicos, de sensores ligados a
objetos para os idosos tocarem duran-
te o dia, como os frigoríficos, e se isso

não acontecer disparam e avisam os

filhos", reforça o investigador.
Num mundo que parece ser só de

vantagens, em que se começa a alterar
a forma de praticar medicina, há ques-
tões que se impõem. Ficará a visão
humanista da medicina comprometi-
da? Está a privacidade dos utentes em
causa? "Temos de ter extremo cuidado

para não haver uma devassa da priva-
cidade de cada doente", alerta Miguel
Oliveira e Silva, professor de Ética na
Faculdade de Medicina de Lisboa. E
lembra que todos os sistemas de sof-
tware são vulneráveis. A exposição dos

doentes é, porém, algo que tem sido
cada vez maior e já acontece. "Tive
uma lesão pré-cancerosa há um ano e o

meu processo estava acessível a todas
as pessoas que consultassem o proces-
so em Santa Maria. E, quando é pre-
ciso, por causa dos doentes, também
partilhamos as passwords uns com os

outros. O risco já acontece", frisa.
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? Fizeram, há pouco tempo,
um congresso dedicado à tec-
nologia. A que conclusões che-

garam?
? É importante que se discuta
não só a tecnologia por si, mas o
efeito de projeção na medicina.

Algumas especialidades podem
aparecer e outras desaparecer
pelo uso da tecnologia. Especia-
lidades em que a dependência da
análise de imagem e de dados é

muito grande, como a imagiolo-
gia, a radiologia, análises clínicas
e até a dermatologia vão mudar
radicalmente o seu perfil. A in-
teligência artificial associada à
analise de imagem permite ter
diagnósticos a partir de algorit-
mos de análise computorizados.
O computador consegue ver pi-
xels que os olhos não conseguem
e processar algoritmos a uma
velocidade que a mente humana
não consegue.
? O que se pode esperar da ino-

vação terapêutica?
? Novas classes de fármacos
e novas formas de administra-
ção, fazendo com que tudo seja,
cada vez, em menor dose e mais

personalizado. Partimos de uma
ciência que tenta ver o que acon-
tece num grupo de populações e,

agora, tentamos fazer a viagem
inversa, a avaliação de subgrupos
de população de maneira a adap-
tarmos a dose de muitos fárma-
cos às características genéticas
e pessoais.

? A tecnologia vai tornar o

diagnóstico mais precoce?
? Há diagnóstico mais precoce
e há melhor diagnóstico. O tra-
tamento de muitas áreas passa
a ser, cada vez mais, adaptado à

pessoa em vez de ser adaptado
aos grupos. Antigamente, dizía-
mos para esta doença temos este
medicamento e agora temos de

dizer, para esta pessoa, com esta

doença, nesta fase, temos estes
medicamentos com estas doses.

Isso vai diminuir os efeitos se-

cundários, melhorar a eficácia. E



vamos tratar mais precocemente
algumas doenças graves, dimi-
nuindo a mortalidade e o próprio
impacto que a doença tem na so-

ciedade.

? E que mudanças podemos
esperar a nível de dispositivos?
? Na área cirúrgica falamos
mais em laparoscopia, muitas ci-

rurgias abdominais já são assim
feitas. E já começamos a falar
da implementação de robôs e de

programas de assistência à cirur-
gia que permitem que possamos

destruir apenas aquilo que está
usado e preservar órgãos nobres.
É um avanço da cirurgia que faz

com que os melhores resultados

sejam feitos com recurso a me-
lhor cirurgiões e a boa tecnologia.
Antigamente dependia muito do

cirurgião, agora depende menos
da qualidade do cirurgião, mas
também muito da tecnologia que
ele usa.

? O SNS está preparado para
este 'futuro'?
? Não, mas a medicina também

não está totalmente preparada
para esta tecnologia, há aqui coi-

sas que nos obrigam a pensar e a
estabelecer caminhos novos. Este
caminho é irremediável, estamos
numa sociedade muito aberta, o

nosso país não funciona sozinho
e se não utilizar a tecnologia, os

nossos doentes (porque também
acedem a informação) vão a outro
país. Será irremediável não ado-

tarmos muita desta tecnologia.

Helena Canhão (à esquerda) e Sofia Couto da Rocha (à direita)
durante a gravação do programa fotojosé Fernandes

APPS SUGERIDAS
PELAS CONVIDADAS

Biblioteca SNS
"É um s/te importante de literacia
em saúde feito pelo Ministério",
diz a médica Helena Canhão

Sleep Better
A nível da prevenção, a professora
da Nova Medicai School sugere ainda
uma aplicação para melhorar o sono

Charity Mil es

Uma aplicação para a promoção
de fítnesse saúde em que
os utilizadores podem aderir
a causas de solidariedade,

sugerida por Sofia Couto da Rocha

Daily Yoga
A médica recomenda ainda,
na área de bem-estar,
uma aplicação para praticar ioga


