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I - Introdução
Os avanços tecnológicos e científicos na área da saúde não param de acontecer
e os desenvolvimentos dos cuidados de saúde são múltiplos e permanentes. É
preciso encarar as mudanças em tempo real e, mais do que isso, procurar por elas
e batalhar para que sejam realidades verdadeiramente presentes, totalmente
éticas e o mais alinhadas possíveis.
Mas, ainda que ocorram a ritmo acelerado, nem todas as inovações podem ser
consideradas como disruptivas. Para ser considerada como uma tendência de
disrupção em determinado setor, a inovação deve ser capaz de gerar a expansão
de um mercado já existente - mas não só.
Como disruptivo para o sector entendemos um conjunto de valores que diferem
dos anteriores e culminam na necessidade de substituição dos valores do
mercado pré-existente. Ou seja, valores que regem o funcionamento das diversas
organizações em atividade.
No setor da saúde não será diferente, para prestadores privados ou públicos.
Embora haja um movimento constante de inovação na área dos cuidados de
saúde, é necessário olhar para os diferentes conjuntos de valores que têm
potencial de alterar o sistema como um todo e de forma significativa.
O Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health, painel de peritos que
analisa as formas mais eficazes de investir na área da saúde, e que trabalha em
conjunto com a União Europeia, diz que para que uma inovação seja considerada
disruptiva é preciso que se caracterize pela presença dos seguintes elementos:
▪

Criação de serviços novos;

▪

Capacidade de transformar o acesso aos serviços que já existem ou

passem a existir;
▪

Melhoria nos resultados da prestação de serviços de saúde;

▪

impacto na relação custo-efetividade que justifique mais acesso aos

serviços/produtos;
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▪

Alteração radical de modelos organizacionais existentes;

▪

Criação

de

um

novo

conjunto

de

papéis

profissionais

ou

capacidades;
▪

Criação

de

novos

conjuntos

de

valores

que

introduzem

transformações na cultura da prestação de cuidados de saúde (para
doentes, profissionais e comunidade).
Deste conjunto de características que constituem uma inovação disruptiva na
área dos cuidados de saúde, resulta uma compreensão necessária: nem toda a
evolução tecnológica, por si só, é sinónimo de um efeito disruptivo capaz de
transformar todo o sector. Uma inovação pode ser disruptiva e ter pouco
conteúdo tecnológico, enquanto uma revolução tecnológica robusta pode não
romper as barreiras da disrupção se for mantida uma cultura dentro das
organizações.
Neste E-Book vamos olhar para as inovações que apresentam capacidade
disruptiva real dentro do sector da saúde, sejam elas já realidade presente ou
previstas para um futuro próximo. O grande objetivo passa por perceber como é
que as suas ações podem gerar reações previamente identificadas no que diz
respeito a todo o sistema dos cuidados de saúde.
Vamos analisar como a revolução tecnológica - alavancada em parte pela
pandemia da COVID-19, mas já antes prevista - e as tecnologias da informação na
área da saúde vão obrigar as organizações a olharem para dentro e a trabalharem
em conjunto, como nunca foi feito.
Como será o futuro dos centros hospitalares e clínicos, bem como de todo o
ecossistema prestador de serviços de saúde? O que podemos prever no que diz
respeito às transformações profissionais do sector? Como é que a partilha de
dados e os sistemas de informação vão influenciar o trabalho das organizações?
Que desafios esperar para o sector? É sobre estas questões que vamos propor a
reflexão.
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Estará a saúde preparada para a disrupção?
O efeito disruptivo pode acontecer quando ninguém espera por isso? As
tecnologias e processos disruptivos que se desenvolvem a partir daí estão,
essencialmente, a colocar um fim a diversos pontos problemáticos do sector da
saúde - de forma a beneficiar não apenas o sistema como, também, os doentes.
A questão que se impõe é: estarão os sistemas de saúde preparados para
tamanhas

mudanças?

Até

que

ponto

serão

estas

transformações

verdadeiramente disruptivas para o sistema?
A emergência de terapias celulares e genéticas, a economia da cura, as
tecnologias digitais e as aplicações móveis, os meios de comunicação social e as
tecnologias da cadeia de fornecimento não são questões inesperadas para os
profissionais de saúde no quotidiano das suas funções. Ainda assim, são questões
que afetam outros sectores que estão ligados à área dos cuidados de saúde, como
o financeiro, o das comunicações e, até, o da própria tecnologia. E isto é visto há
décadas.
Quando falamos em inovação disruptiva devemos salientar, novamente, que é
necessária uma consideração fundamental: nem todos os avanços tecnológicos
estão incluídos nesta definição de disrupção. Isto porque, como já abordamos,
para ser considerada como disruptiva, uma inovação tem de alterar a ordem
como as estruturas estão estabelecidas.
No contexto dos cuidados de saúde, uma inovação pode ser considerada como
disruptiva quando é capaz de tornar determinadas tarefas/opções mais acessíveis
e simples - sendo a tecnologia uma importante aliada na combinação de
informação, componentes e materiais, trabalho e produção de maior valor. No
entanto, a experiência do sector mostra que nem toda a inovação/avanço tem
efeito disruptivo neste mercado.
A investigação científica conduz, de forma constante, a mais e melhor
conhecimento sobre a saúde e a doença: novos tratamentos e medicamentos,
novos dispositivos clínicos e novos procedimentos estão sempre a ser
7

incorporados ao sistema. No entanto, algumas destas inovações serão recebidas
como um complemento importante, enquanto outras não serão capazes de
oferecer benefícios substanciais. Para isso, existem os sistemas de avaliação da
tecnologia na saúde, que estabelecem, através de profunda análise, a relação
custo-benefício de qualquer nova ação/serviço/produto.
A informação que temos mostra que, regra geral, os sistemas de saúde têm
grande dificuldade em adaptar-se à inovação disruptiva. Exemplo disto é o
Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), que não apresenta um historial
forte na implementação de novas tecnologias. Este sistema ainda é responsável
pela compra de 10% dos pagers de todo o mundo e é o maior comprador de
aparelhos de fax do globo.
Analistas dos mais diversos mercados, inclusive analistas do mercado da saúde,
já verificaram que os sistemas deste sector têm dificuldade em introduzir a
Inteligência Artificial nas suas rotinas. A Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) já comentou que os sistemas de saúde não
evoluem rapidamente e ao ritmo esperado, diante dos avanços tecnológicos.
Uma razão pela qual a mudança pode ser difícil de entrar na agenda prende-se
com questões políticas, relacionadas com governos, reguladores, profissionais de
saúde e empresas privadas estabelecidas. Recordemos aqui que as estruturas
institucionais e políticas ligadas aos sistemas de saúde podem mesmo ditar até
que ponto as mudanças disruptivas podem e devem ser assumidas pelos
sistemas de saúde.
Um exemplo disto é a emergência de terapias celulares e genéticas que estão
agora a pôr em causa a prática médica estabelecida, sistemas reguladores,
modelos de reembolso e de compra (Institute for Clinical and Economic Review).
O genoma humano foi sequenciado na viragem do século XXI e, mesmo que
nessa altura os presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo falassem
sobre este marco no tratamento de doenças a nível genético, os sistemas de
saúde não estavam prontos para a sua implementação.
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A

questão

que

devemos

fazer

é:

quantas

mudanças

disruptivas

são

verdadeiramente uma surpresa? E quantas delas são, apenas, escondidas por um
sector em evidente dificuldade - apesar de num ecossistema cheio de startups
emergentes e potencial de explosão na inovação - de encarar grandes
transformações, que viriam a alterar sistemas enraizados?

II –Implicações para a futura política de saúde
O problema para os decisores nos cuidados de saúde, sejam eles consumidores,
governos, reguladores, empresas, profissionais de saúde ou pacientes, é que pode
ser difícil reconhecer uma inovação disruptiva quando esta está a ocorrer.
Do ponto de vista empresarial, as razões pelas quais as empresas têm dificuldade
em reconhecer uma inovação disruptiva que está mesmo a chegar é a sua
característica de incerteza. A informação sobre o seu desenvolvimento pode estar
incompleta e, então, a inovação pode, inicialmente, parecer ineficiente, inócua ou
ineficaz.
Nestas situações as empresas podem - e fazem-no de forma regular - optar pela
tomada de decisões conscientes, o que faz com que inovações com potencial
disruptivo sejam vistas mais tardiamente do que seria desejável ou ideal. O dilema
é: deve-se avançar para o novo, ainda que se perca demasiado daquilo que já
existe?
Um dos maiores motores do efeito disruptivo nos cuidados de saúde são os
doentes, que exigem alto nível de inovação, serviço e qualidade dos seus
prestadores de serviços - tal como o fazem enquanto consumidores de outros
sectores de serviços como as viagens e compras gerais. Os pacientes - e a
comunidade em geral - esperam e exigem, cada vez mais, melhores serviços.
O papel do sector privado nos cuidados de saúde assume, assim, uma imagem
controversa, aparecendo em destaque nas situações de debate que são
fundamentais para a regulamentação da implementação e prestação da
9

cobertura universal da saúde. Dado que noutros sectores da economia grande
parte da inovação disruptiva foi impulsionada pelo sector privado, devemos
refletir aqui sobre qual é o papel do sector privado na transformação dos cuidados
de saúde no futuro.
E que sector privado deveria ser? Os atores tradicionais do sector privado nos
cuidados de saúde, tais como empresas farmacêuticas, hospitais privados,
companhias de seguros e práticas médicas privadas, podem ser cada vez mais
desafiados por estranhos como Google, Amazon e Uber. Será que os doentes e os
decisores políticos públicos vão acolher ou recuar quando o assunto é a entrada
de novos atores do sector privado nos cuidados de saúde?
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III - Tecnologia e saúde: disrupção a nível mundial
As alterações de valor no sector da saúde impulsionam a necessidade de olhar
para novas prioridades na área da Tecnologia da Saúde, que pede perspetivas
inovadoras.
Num cenário atual onde os cuidados de saúde estão em constante mudança,
torna-se imprescindível observar as mudanças que decorrem rapidamente. A
tendência que marca o panorama é comum às diversas áreas deste sector, onde
as múltiplas organizações têm trabalhado para integrar iniciativas de tecnologia
da informação sobre saúde em estratégias que visam promover melhorias no
desenvolvimento organizacional. O objetivo é estar a par dos acontecimentos,
globais e tecnológicos, para manter a posição de competitividade no mercado.
A capacidade de acompanhar este desenvolvimento tecnológico no sector da
saúde, e de antecipar eventuais mudanças, é o que determina a vantagem
competitiva para alcançar posições de liderança dentro deste novo ecossistema
de cuidados de saúde.

Tecnologias de Informação sobre Saúde e a transformação
orientada por dados
Os cuidados de saúde evoluem rapidamente nos dias que correm e os requisitos
que muitos procuraram estabelecer a nível organizacional transformaram-se
drasticamente ao longo dos últimos anos. Mudanças na partilha de dados e na
coordenação de cuidados, por exemplo, exigiram novas prioridades de
Tecnologias de Informação para este sector.
Com a convergência global dos sistemas de saúde, cresceu exponencialmente a
necessidade de estabelecer um regime de interoperabilidade - não apenas para
os grandes hospitais e centros de cuidados de saúde, como também para os
sistemas clínicos, operacionais e financeiros que atuam neste mercado.
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Assim, os investimentos em sistemas de Tecnologias da Informação na área da
saúde firmam-se como despesas de capital prioritárias para muitos.
Os resultados pretendidos com estes investimentos abrangem, sobretudo, o
aumento da perceção sobre o sistema - perceção esta que deve conduzir os
trabalhos para gerar mais eficiência a custos mais reduzidos.
No entanto, é de salientar que o conhecimento dos sistemas de Tecnologia da
Informação na área da saúde, bem como das suas plataformas analíticas, deve
anteceder qualquer investimento. Através deste conhecimento, será possível
perceber como as ferramentas tecnológicas vão funcionar dentro de cada
organização, de forma a assegurar tomadas de decisão acertadas e direcionadas
para a promoção da eficiência.
Desde os sistemas de saúde aos seguros de saúde, percorrendo todos os
subsistemas da área, é necessário conhecer e ponderar como cada peça do
negócio vai funcionar com determinada tecnologia. Este estudo permitirá fazer
uma previsão de como será a colheita de resultados positivos provocada pela
transformação tecnológica, caso a caso. Desde logo, o potencial de inovação na
área é muito significativo.
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IV - Efeitos de uma pandemia na disrupção do sector
A COVID-19 foi uma força que acelerou, em questão de meses, toda a
transformação tecnológica na área da saúde, provocando um impacto real sobre
todo o ecossistema - desde farmácias a centros hospitalares. E esta é uma
oportunidade a ser analisada e otimizada, e nunca desperdiçada.
A pandemia obrigou o sector a inovar. Foi preciso vencer barreiras enraizadas nas
instituições e vencer o desafio das burocracias, tudo de forma muito urgente no
tempo. Novos meios de operar foram criados e o trabalho em conjunto, entre
instituições de saúde e prestadores de serviços tecnológicos, foi fundamental
para viver os tempos de pandemia dentro do sistema.

Mapa de inovações em resposta à pandemia
Fonte: UNAIDS

O resultado deste efeito disruptivo provocado pela pandemia é que, agora, é
possível perceber como a tecnologia pode colaborar para melhorar não só a
qualidade da gestão e dos serviços prestados, como o acesso aos mesmos. Na
15

prática, isto quer dizer que os pacientes poderão contar com menos tempo de
espera e melhor atendimento. Mas o sector terá de trabalhar com foco no
trabalho multidisciplinar para acompanhar a evolução.

O futuro da saúde no período pós-pandemia
Se é verdade que o futuro da área dos cuidados de saúde é tecnológico, é também
verdade que a pandemia do novo coronavírus pode alavancar as estratégias - e,
em parte, já o fez. Importa, no entanto, saber como será daqui para a frente.
Como será realizado o tratamento e a gestão de dados? Como poderá ser
realizada a integração das soluções tecnológicas e a partilha de informação entres
os prestadores do sector? Quais serão os modelos de financiamento? Estas são
algumas das perguntas que ainda necessitam de respostas e sinalizam grandes
desafios para as organizações.
A revolução digital do sector não pode ser interrompida com a resolução da
pandemia, sob risco de se perder um efeito de aceleração tecnológica que levaria
anos. Este é, portanto, o momento de identificar as oportunidades de
interoperabilidade e a resiliência de todas as infraestruturas que operam nesta
área. Mais à frente neste Ebook abordaremos as tendências disruptivas que a
pandemia trouxe ao sector.
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V - 7 tendências disruptivas na área da saúde
Os cuidados de saúde à distância estão a solucionar muitos dos problemas do
sector. Através da transferência de dados entre dispositivos, com confiança na
comodidade que a internet proporciona, os cuidados remotos de saúde têm
permitido tornar mais convenientes os cuidados de saúde - à medida que se
mantém a qualidade da prestação de serviços.

Self-care e Home monitoring
Os cuidados de saúde à distância estão a solucionar muitos dos problemas do
sector. Através da transferência de dados entre dispositivos, com confiança na
comodidade que a internet proporciona, os cuidados remotos de saúde têm
permitido tornar mais convenientes os cuidados de saúde - à medida que se
mantém a qualidade da prestação de serviços.
A telessaúde e a monitorização remota de doentes têm sido um avanço possível
através de tecnologias como chamadas de videoconferência e BIG DATA. À
distância, médicos podem diagnosticar doentes que estejam fora do seu alcance
físico, esclarecendo sintomas e preocupações médicas, de forma a tomar uma
decisão informada sobre planos de cuidados e medicação administrada.
Os dispositivos tecnológicos e a Internet das Coisas estão a permitir que os
cuidados de saúde remotos aconteçam ao detalhe. É possível, por exemplo, que
um médico receba dados registados no smartwatch de um paciente, como o seu
ritmo cardíaco e tensão arterial, tornando possível acompanhar a saúde do
doente e prevenir problemas graves.
Ao mesmo tempo, pessoas com doenças crónicas podem ser monitorizadas
remotamente, desde as suas casas, de forma a manter a sua liberdade e a passar
mais tempo com os seus entes queridos. As idas aos pontos de cuidados de saúde
acontecem em situações de última necessidade, como uma urgência médica ou
a administração clínica de determinados tratamentos.
18

Fonte: Live Health Monitor

Este avanço que a tecnologia torna possível para os cuidados de saúde, que
chamamos de self-care e home monitoring, é também uma mais-valia para
profissionais de saúde, que ganham tempo para realizar o atendimento de mais
doentes ou outras tarefas rotineiras relacionadas com as suas funções. Médicos e
enfermeiros, por exemplo, também conseguem ultrapassar um problema antigo:
chegar às pessoas que não gostam de ir a consultas ou que não podem, por
alguma razão, chegar aos pontos de atendimento.
Finalmente, podemos observar outros pontos importantes que ajudam a definir
esta mudança como disruptiva nos cuidados de saúde: os cuidados à distância
permitem minimizar falhas.
No futuro, a tendência dos cuidados de saúde realizados remotamente só tende
a aumentar. A promessa de uma comunicação em tempo real e de cuidados de
saúde mais acessíveis, sem viagens até aos centros de atendimento de saúde,
19

veio para promover a maior qualidade de vida e dos serviços - para todos os
intervenientes, desde os doentes aos profissionais da área.

Abordagem centrada no paciente
A abordagem centrada no paciente, através do foco na personalização do
atendimento, é uma das tendências que surge para agregar valor à área dos
cuidados de saúde.

Fonte: Medicinasa

A tecnologia robótica, através da automação de diversas atividades rotineiras dos
profissionais de saúde, exibe ferramentas de trabalho que permitem libertar
tempo para a função essencialmente humana, de forma a possibilitar maior
dedicação ao cuidado do doente.
Mas não são apenas estas as vantagens que o avanço tecnológico proporciona a
doentes e profissionais. A Inteligência Artificial já permite fazer uso de sistemas
eletrónicos de gestão de registos e prontuários dos doentes. Estas informações
são facilmente partilhadas entre os profissionais, que desta forma podem prestar
um atendimento mais efetivo.
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Devemos ainda salientar que, à semelhança daquilo que acontece noutras áreas,
na área da saúde a abordagem centrada no paciente promove a melhoria de toda
a experiência do doente e, por isso, é fator determinante para a sua fidelização.
Imaginemos a situação da seguinte forma: quando um doente vai à procura de
atendimento médico, o mais provável é que esteja a passar por uma situação de
desconforto, que determina um estado de fragilidade e vulnerabilidade. O
atendimento personalizado, através da abordagem centrada no paciente, é uma
forma de lhe oferecer uma situação de maior conforto, onde recebe a atenção
necessária que lhe gera sentimento de confiança no serviço, e que promove a sua
boa recuperação.

Experiência em ambiente hospitalar
A experiência em ambiente hospitalar está a ser reinventada. A constante
evolução tecnológica torna urgente a modernização dos centros de cuidados de
saúde por razões claras e objetivas: a robótica na medicina e a Inteligência
Artificial permitem aumentar a eficiência dos serviços e melhorar a experiência
dos doentes.
A modernização, através de equipamentos de alta tecnologia, colabora para
otimizar os processos, ampliar os cuidados e maximizar a qualidade. O resultado
disto é: mais oportunidades para a realização de tratamentos e diagnósticos, e
mais eficácia na prevenção e recuperação de problemas de saúde. Bónus para
todos.
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Estudo de caso: Lenovo Smart Medical

Fonte: Lenovo

Na China, a Lenovo Smart Medical tem fornecido um serviço realmente inovador,
único no mundo, onde as operações de tecnologias da informação para hospitais
e clínicas incluem atos de modernização em todos os passos.
Consulta inteligente de dados e processos, conceção de sistemas de rede
inteligente, desenvolvimento e implementação de tecnologias novas, operação e
manutenção de sistemas de aplicação - há de tudo um pouco neste exemplo de
disrupção na experiência em ambiente hospitalar.
No Hospital Longnan, por exemplo, a Lenovo Smart Medical integra software,
hardware e serviços para otimizar as suas atividades. Uma plataforma cloud está
ligada às aplicações de apoio que ajudam o hospital a fornecer serviços ao
paciente.
As

inovações

tornadas

realidade

através

desta

inovação

incluem

o

armazenamento de dados em partilha (como registo de consultas), a consulta
remota, o diagnóstico online e o self-care/home monitoring em situações de
doença grave ou crónica.

Área farmacêutica
Examinar qual é o papel das novas tecnologias disruptivas na área farmacêutica
é imprescindível quando olhamos para o futuro desta área da saúde. Durante a
sua atividade profissional, os farmacêuticos depositam uma enorme confiança
nas ferramentas tecnológicas e isto tem uma razão de ser: é a tecnologia que
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permite realizar tarefas rotineiras, repetitivas, monótonas e/ou complexas de
forma mais rápida e, muitas vezes, mais eficiente.

Prescrição e distribuição de receitas
Para quem prescreve receitas e para os farmacêuticos, as Tecnologias da
Informação permitem estruturar e armazenar registos de utentes, além de tornar
mais simples a prescrição e distribuição das receitas - tudo através da tecnologia.

Abastecimento de medicamentos
Os avanços tecnológicos também contribuem para automatizar os processos de
abastecimento de medicamentos, além de fornecer ferramentas que colaboram
para monitorar a eficácia e a segurança dos mesmos.

Robot dispensador de medicamentos
Fonte: Pharmaphorum

Farmácias online
Cada vez mais, vamos observar a presença de farmácias online como plataformas
seguras que apoiam os serviços farmacêuticos tradicionais e tornam mais simples
a vida dos doentes.
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A internet como aliada do sector deverá chamar a atenção, também, de
organizações que trabalham com saúde pública. Por exemplo, farmacêuticos que
deverão utilizar os portais na web para verificar/disponibilizar informação útil, em
partilha com outros organismos inseridos na prestação de cuidados de saúde ao
doente - informação sobre alta hospitalar partilhada, por exemplo.

Medicamentos identificados com código de barras
A identificação de medicamentos feita através de códigos de barras tem sido
utilizada e já mostrou uma grande vantagem com efeito disruptivo: reduziu erros
de administração de medicamentos.

Tecnologia Mobile
A utilização de telemóveis é generalizada e algumas farmácias já estão a utilizar
as mensagens de texto como alertas aos pacientes.
Mas há mais inovação à vista: já foram desenvolvidas aplicações bastante
sofisticadas capazes de realizar a monitorização de doenças, como por exemplo a
asma. A aplicação, neste caso, será capaz de fazer o registo de leituras durante os
picos dos sintomas da asma. Também será possível, ainda, realizar a
monitorização dos níveis de glicose no sangue.

Fonte: Lung Disease News

O resultado de tudo isto terá forte impacto na indústria farmacêutica.
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Telecare
Nas farmácias, a utilização de consultas à distância, em conjunto com os serviços
de compra online, vão transformar a forma como os serviços farmacêuticos são
prestados.

Blockchain na saúde
Quando falamos de blockchain na saúde falamos da adaptação a uma rede digital
que funciona para armazenar todo o tipo de informações médicas dos utentes.
São prontuários digitalizados que podem ser abastecidos a partir de diferentes
locais, como laboratórios e hospitais, graças à tecnologia.
Uma das principais preocupações inerentes à partilha de dados pessoais é,
fundamentalmente, a segurança. Quer se trate de profissionais ou de doentes,
quaisquer dados de saúde podem revelar-se potencialmente catastróficos se
caírem em mãos erradas. A tecnologia blockchain, uma cadeia de bloqueio
tecnológica, pode ser utilizada para proteger todos os dados armazenados e
partilhados, de forma a permitir uma transferência simples e rápida, ao mesmo
tempo que mantém o processo seguro. Apenas aqueles que têm consentimento
para aceder às informações podem consultá-las no sistema.
Dito isto, ao utilizar a tecnologia blockchain, é possível entender que dados são
armazenados num livro-razão privado ao qual apenas um paciente ou profissional
de saúde qualificado podem aceder, tendo uma assinatura criptográfica como
critério de acesso.
Imaginemos o seguinte exemplo: registos de pacientes são fornecidos para
armazenamento, podendo ser complementados e actualizados digitalmente como forma de evitar o transporte e partilha de documentos físicos. No entanto,
numa era digital de riscos acrescidos no que diz respeito à partilha de dados, uma
determinada informação é passível de ser acedida e utilizada para causar danos
ao paciente - por exemplo, danos financeiros. Através da tecnologia de partilha
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blockchain, a segurança da confidencialidade dos dados é assegurada através da
autenticação/verificação das pessoas qualificadas para aceder aos mesmos.
Grande parte das tecnologias blockchain para a saúde ainda estão numa fase
inicial de maturação, pelo que só recentemente passaram a ser implementadas
nas indústrias - mesmo aquelas que não estão relacionadas com o sector da
saúde. No entanto, ainda que sejam inovações tecnológicas recentes, facto é que
já estão a fazer parte da realidade das organizações, provocando um efeito
disruptivo relevante. A indústria da saúde reconhece os seus benefícios e,
gradualmente, está a investir na capitalização destas tecnologias.
No entanto, e uma vez que estas tecnologias de blockchain só recentemente
passaram a ser aproveitadas, o sector da saúde ainda tem um longo caminho a
percorrer até alcançar a correta compreensão de como estas inovações irão
integrar-se plenamente nas operações.

Fonte: CB Insights

Os cuidados de saúde crescem constantemente e, à mesma medida, ocorre o
desenvolvimento destas tecnologias de segurança na partilha de dados. Para já,
uma coisa parece certa: à medida que os cuidados de saúde se tornam mais
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interligados com a tecnologia, a indústria da saúde, como um todo, tende a
crescer mais otimizada para fornecer serviços de qualidade e mais acessíveis.

Enfermeiros e Robots
Descobrir uma combinação ideal entre talento e tecnologia será um fator
determinante para encarar o futuro do trabalho para os enfermeiros.
Descobrir uma combinação ideal entre talento e tecnologia será um factor
determinante para encarar o futuro do trabalho para os enfermeiros.
Ainda assim, importa dizer que a classe dos profissionais de enfermagem tem
muito a lucrar com o futuro do trabalho na saúde. Inovações disruptivas como
robótica, Inteligência Artificial e tecnologias cognitivas estão a contribuir para
agregar valor ao papel do enfermeiro dentro das organizações, permitindo que as
suas funções sejam mais eficientes.
Com a evolução tecnológica, o pessoal de enfermagem pode dedicar-se a funções
que exigem o seu talento, como oferecer cuidados de saúde específicos e educar
pacientes e famílias, conduzindo o seu trabalho orientado para o caminho da
qualidade e segurança dos serviços prestados.
Vejamos alguns exemplos de pontos que necessitam de nova abordagem e que,
portanto, estão prontos a encarar a mudança disruptiva na área da enfermagem.

Triagem de enfermagem
As triagens realizadas pelas equipas de enfermagem são, hoje, uma atividade
repetitiva e que exige demasiado tempo destes profissionais. Também para os
doentes, as avaliações que antecedem as consultas de saúde, realizadas pelas
equipas médicas, significam despender demasiado tempo.
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A utilização de bots para extração de dados de registos de saúde eletrónicos e o
preenchimento prévio dos formulários de admissão podem ajudar os enfermeiros
na tarefa de realizar a transição dos pacientes, desde o preenchimento dos
formulários de admissão até aos cuidados efetivamente prestados.
Esta inovação, no futuro, vai permitir que a enfermagem esteja concentrada no
julgamento clínico e na revisão dos dados do utente, de forma a avançar
rapidamente para o plano de cuidados de saúde que deverá ser prestado.

Implementação de novas tecnologias para a realização de encomendas de
material
Através de algoritmos avançados, potenciados pela Inteligência Artificial, será
possível reduzir o esforço das equipas de enfermagem e otimizar o tempo gasto
com revisão e validação de encomendas. É evidente que garantir sistemas com
agentes de IA com ética é essencial, mas potenciar ganhos de eficácia
significativos que produzam sistemas melhores e que alinham as necessidades
assimétricas da procura e sua sazonalidade, tudo com menos recursos em vez de
mais, pode ser verdadeiramente gamechanger.
Deverá ser possível sequenciar encomendas complexas e criar alertas para
melhorar a gestão de stock de produtos de tratamento e medicamentos dos
doentes, criando uma interligação com laboratórios. Este passo para a automação
vai libertar o pessoal de enfermagem para o tratamento direto dos doentes.

Educação dos pacientes
A utilização de dispositivos e aplicações que promovam a automação nos serviços
direcionados à educação dos pacientes e famílias deverá ser pensada para
permitir que os pacientes e partes interessadas tenham amplo acesso à
informação educacional de alta qualidade - a qualquer hora e a partir de qualquer
sítio.
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O resultado desta inovação vai permitir que a equipa de enfermagem esteja
focada em aprimorar os serviços educacionais prestados, orientando o tempo
para traduzir a informação, responder a questões importantes e treinar pacientes
através do fornecimento de informações adicionais.
Esta mudança vai promover melhorias significativas na experiência do doente.

Gestão da documentação
Um dos focos para o futuro deve passar pela utilização das tecnologias para
conduzir a mais segurança e a melhor qualidade dos tratamentos prestados aos
doentes.
Através da utilização de alertas automáticos gerados pelo sistema EHR (sobre o
qual vamos falar mais à frente), por exemplo, todos os prestadores de cuidados
deverão poder ter acesso a um conjunto de informações essenciais do paciente.
Isto vai provocar um efeito de padronização dos serviços, que devem ser
programados através de modelos que permitam a toda a equipa multidisciplinar
proceder ao atendimento dos utentes nas suas diversas necessidades. Todos
devem ter condições de trabalhar em sintonia, de forma a alavancarem a
qualidade dos serviços.
De hoje em diante, esta mudança no tratamento das informações do doente será,
cada vez mais, uma realidade - principalmente com a expansão do mercado dos
cuidados de saúde, impulsionada pela telessaúde - que prevê o atendimento para
lá das paredes do hospital ou das clínicas.

Localização
Hoje, sabemos que os cuidados de saúde são prestados, essencialmente, em
hospitais ou clínicas. Como consequência desta concentração em determinados
serviços, vemos prejudicada a rapidez no atendimento dos doentes e a frequência
dos serviços prestados.
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Ferramentas que ofereçam cuidados de saúde a partir de qualquer lugar e a
qualquer hora são bem-vindas no futuro, através das inovações trazidas pela
tendência da telessaúde e da medicina digital. Assim, o número de pacientes
tratados por equipas de enfermagem e de médicos não será reduzido pela
sobrecarga aplicada sobre estes profissionais e limitações de espaço e protocolos
de prioridades. Será permitido, por exemplo, o trabalho remoto aos enfermeiros,
sempre que possível. Neste âmbito, dispositivos com sensores nos doentes que
possam ser monitorizados por um centro de controlo específico, podem ser
disruptivos, face à sua capacidade preditiva, reduzindo não só custos e virologias
hospitalares, mas também a mortalidade.

Experiência de Enfermagem Remota Virtual
Fonte: Research Gate

Tecnologias para resolver encargos administrativos na saúde
A robótica e as tecnologias digitais, a par de outras forças tecnológicas que vão
emergir, possuem enorme capacidade para resolver questões de encargos
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administrativos, por exemplo, e isto será refletido no aumento exponencial de
oportunidades e tempo para tratar, efetivamente, as necessidades dos doentes como o envolvimento interpessoal durante os tratamentos.

Diagnósticos melhorados
A tecnologia digital também deverá ser utilizada para melhorar a capacidade de
avaliação e diagnóstico por parte do pessoal de enfermagem, de forma a oferecer
aos pacientes abordagens de intervenção mais precisas.

Softwares de gestão mais inteligentes e eficientes
A robótica será uma grande ferramenta aliada para a criação de softwares mais
inteligentes de EHR (Electronic Medical Record), onde a redução das margens de
erros de comunicação entre o pessoal e a gestão de registos será uma prioridade.
EHR é a tecnologia de software ou app que permite armazenar o historial dos
doentes, em ambiente eletrónico partilhado, de forma a promover a tendência do
trabalho coordenado em equipa.

Fonte: Paubox
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A partir dos EHR é possível ter acesso ao rastreio do percurso de um doente em
contexto de saúde, sem necessidade de arquivos físicos e papéis. Médico e outras
equipas de distintas áreas médicas podem interferir ou analisar as informações
dos pacientes, através deste modelo mais robusto de software.
Também no que diz respeito à criação de softwares que tornem mais ágil a função
dos enfermeiros, existe a necessidade de aplicações e soluções mais adequadas
á realidade do sector da saúde, que possam, por exemplo, tratar da gestão de
turnos, reduzir as alterações de última hora e melhorar a cobertura entre
profissionais.

Inovações Covid
Anualmente, conceituadas empresas de tecnologia apostam em competências
para o desenvolvimento de soluções que ajudem os utilizadores no dia a dia, e
isto resulta em avanços tecnológicos que tornam a vida das pessoas mais prática
e o mundo um lugar melhor. Mas o ano de 2020 - e primeiro semestre de 2021 foram especialmente desafiadores para a saúde e, como consequência, para a
ciência e tecnologia.
O surto pandémico por COVID-19 provocou um abalo em sociedades, Governos,
organizações das áreas de tecnologia e saúde, e comunidade científica. Os
cidadãos tiveram de mudar os seus hábitos para sobreviver ao novo vírus e foram
necessárias ferramentas inovadoras que oferecessem soluções para todos.
Algumas das inovações tecnológicas para a área da saúde que marcaram os
últimos meses incluem máscaras específicas que protegem contra o novo
coronavírus e aplicações de controlo à exposição a doentes infetados e testes
rápidos com resultados em quinze minutos.
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Estudo de caso: 3 inovações tecnológicas na área da saúde durante a
pandemia
1- Máscaras que inativam o novo coronavírus

Fonte: MO

Do ponto de vista da acessibilidade, encontramos um exemplo nacional de
tecnologia com potencial disruptivo. Trata-se de tornar a tecnologia para a saúde
acessível para as comunidades.
Inovadora e eficiente, esta evolução científica e tecnológica, com ADN nacional,
transformou a forma como as máscaras funcionam na proteção contra a infeção
por COVID-19.
Feita em têxtil técnico antimicrobiano e composta por várias camadas, a máscara
reutilizável

MOxAd-Tech

é

repelente

à

água

e

segura

para

até
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utilizações/lavagens.
A sua eficácia para inativar o novo coronavírus foi comprovada em testes
laboratoriais realizados pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM). É importante
referir que esta inovação não veio de centros de inovação ou de startups, mas da
conjugação pura entre indústria (Adalberto) com distribuição (Sonae Fashion), o
que prova que quando sistemas fortes complementares põem a energia na
inovação, ela acontece mesmo.
Efeito

disruptivo:

embora

não

tenham

alterado

o

comportamento

de

consumidores e do próprio sector da saúde, estas máscaras podem ser
consideradas como um avanço disruptivo que permitiu tornar acessível uma
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tecnologia inovadora. As máscaras entraram no mercado a um baixo preço, que
permanece com tendência de redução.

2- App STAYAWAY COVID

Fonte: Stayawaycovid.pt

As aplicações para dispositivos móveis como ferramenta de apoio à gestão da
pandemia são mais um exemplo de tecnologias que, a custos controlados,
tornam possível aproximar sociedades de temáticas relacionadas com a saúde.
Uma app que conecta pessoas à Direção Geral da Saúde (DGS), mas que garante
a segurança dos dados. É assim que funciona a STAYAWAY COVID, que permite
identificar contactos de risco através de um dispositivo móvel com acesso à
internet.
Um utilizador que tenha testado positivo para a nova doença só tem de inserir o
seu código de teste na app e aguardar que seja validado. Após o período de
validação do resultado, pela DGS, a aplicação cria um alerta direcionado a outros
utilizadores que tenham estado fisicamente próximos do doente infetado por, no
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mínimo, um período de quinze minutos. Isto tudo sem nunca revelar a identidade
do doente que testou positivo.
Quando não há contactos de risco registados através da app, a sua página inicial
configura-se para exibir, em fundo verde, a mensagem de que não foram
detetadas situações de proximidade a doentes infetados. A cor de fundo passa a
ser amarela quando há o alerta de proximidade a um doente diagnosticado com
COVID-19. A tecnologia funciona através da conexão via Bluetooth dos aparelhos.
Quanto à privacidade, importa salientar que o modelo foi baseado numa inovação
norte-americana, desenvolvida na Universidade da Virgínia, que assegura a
proteção de dados através de tokens anónimos. Os tokens são gerados e
alterados nos dispositivos em intervalos curtos e regulares, o que permite
conectar tokers anónimos entre si.
Efeito disruptivo: à semelhança do caso de estudo das máscaras reutilizáveis
MOxAd-Tech, esta inovação das tecnologias da informação voltadas para a área
da saúde também teve destaque disruptivo durante a pandemia pelo seu
potencial

de

tornar

mais

acessível,

a

utentes

e

sectores

de

gestão

governamentais, informação de relevância sobre a pandemia. É prova também
de que a tecnologia não resolve tudo quando não há aceitação da comunidade.

3- BinaxNOW COVID-19

Fonte: Abbott
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O BinaxNOW COVID-19 foi mais uma grande inovação tecnológica desenvolvida
para a saúde em tempos de pandemia que teve efeito disruptivo - não apenas por
aproximar as populações dos avanços tecnológicos, como pelo seu potencial de
agregar valor de transformação às instituições de cuidados de saúde.
O teste rápido permitiu, pela primeira vez, diagnosticar em apenas quinze
minutos a presença do novo coronavírus - tudo a um preço acessível.
Funciona de forma simples, como um teste de gravidez, mas foi uma tendência
que provocou disrupção no sector dos diagnósticos ao longo dos últimos meses.
Efeito disruptivo: também neste caso de estudo, um destaque disruptivo desta
inovação prende-se com a sua característica de acessibilidade - mas não só. Os
testes rápidos revolucionaram o sector e entraram para a ordem do dia durante a
pandemia. Ou seja, mudaram o processo de deteção de casos COVID-19, para
utentes e profissionais de saúde. Não vieram substituir permanentemente os
processos de testagem laboratorial, mas são já objetos de utilização em massa com forte impacto económico no sector.

Inovações Covid e o défice na saúde
O surto da COVID-19 não mostrou apenas a urgência para a criação e
implementação de medidas de controlo e combate aos seus efeitos sociais e
económicos, como também apontou para a necessidade iminente de colmatar
deficiências agravadas pela pandemia.
Estima-se, nos dados oficiais da Saúde em Portugal, que milhões de atos clínicos
foram adiados ou cancelados durante o período pandémico - entre consultas,
exames, tratamentos e cirurgias.
Os números mostram que em 2020 houve menos 1,2 milhões de consultas em
hospitais, face ao ano anterior. No que diz respeito aos Cuidados de Saúde
Primários, a redução foi de 7,85 milhões de atos clínicos, que representa uma
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queda de 40%. Já os exames complementares foram afetados com uma
diminuição de 30% no volume, comparativamente ao ano de 2019.
A retoma dos níveis normais destas taxas é urgente, mas implica enfrentar um
desafio no qual a tecnologia é grande aliada. Medidas concretas e práticas devem
ser levadas a cabo para que ocorra a melhoria da assistência aos doentes, como
forma de recuperar os cuidados perdidos durante este tempo de pandemia.
A implementação de medidas inovadoras tem de ir para além do medicamento,
de forma a oferecer respostas eficazes às necessidades clínicas que ficaram por
satisfazer. Assim, com recurso à tecnologia, pretende-se que o período
pandémico tenha dado origem a inovações disruptivas relacionadas com serviços
complementares, novas formas de acompanhamento dos doentes e melhorias
no acesso aos cuidados de saúde necessários.
A análise de dados e a computação quântica são algumas das principais
ferramentas que devem ser aproveitadas a partir de agora, num tempo em que a
única certeza é a mudança.
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VI - Mudanças sociais e económicas na área da saúde
Os sistemas que regem a avaliação de tecnologias de informação voltadas para a
área da saúde podem ser forçados a fazer uma reconsideração sobre os modelos
e métodos convencionais que medem o seu valor na atualidade. Isto porque a
gestão dos sistemas de saúde não antecipou os impactos trazidos pelas terapias
inovadoras e pela rápida evolução tecnológica que chega ao sector.
Exemplo disto é a última geração de medicamentos desenvolvida para a hepatite
C, que apesar de ter sido avaliada como ajustada e rentável, não foi encarada por
grande parte dos governos como uma mudança para o presente. Um pouco por
todo o mundo, líderes impuseram dificuldades à reestruturação das suas políticas
orçamentais, bem como dos seus sistemas de diagnóstico.
Mas há outros exemplos de como a política não encarou as mudanças que trariam
impactos económicos globais: o potencial disruptivo nas cadeias de fornecimento
de medicamentos, de sangue e outros serviços de saúde, aumentou com a
entrada de disruptores de outros sectores, inseridos fora do sector dos cuidados
de saúde. O rápido desenvolvimento e a queda dos custos da tecnologia dos
drones significa, já hoje, que estes estão cada vez mais a ser utilizados para
fornecer produtos e serviços de saúde - seja para a entrega de vacinas ou de
insulina, seja para realizar o fornecimento de sangue.
As tecnologias de abastecimento de produtos e serviços no sector da saúde,
paralelamente ao aumento de parcerias público-privadas para a aposta na
inovação do sector, têm potencial de trazer benefícios para a saúde pública como
um todo e já começamos a observar os efeitos deste fenómeno tecnológico
durante a pandemia de COVID-19.
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Alterações sociais e ambientais com impacto na Saúde
As alterações sociais e ambientais estão a afetar os mais diversos organismos que
atuam nos cuidados de saúde. Por exemplo, a utilização crescente dos meios de
comunicação social, por doentes e médicos, tem mostrado o seu potencial
benéfico através da melhoria da educação/informação dos doentes e da
investigação em saúde pública.
No entanto, ao contrário, as redes sociais comportam riscos significativos através
da rápida disseminação daquilo a que chamamos de desinformação. Exemplo
disto é o aumento exponencial de grupos anti vacinas, que já originaram surtos
de doenças previamente controladas.
Em 2019, o fenómeno social levou a um comunicado oficial feito pelo Diretor-geral
da Organização Mundial de Saúde (OMS), no sentido de apelar ao esforço coletivo
de combate à promoção de desinformação sobre vacinas através dos meios de
comunicação

social.

O

líder

assinalou

o

quão

problemático

estes

comportamentos se tornaram para os cuidados de saúde.
De igual modo, no mesmo ano, as alterações climáticas foram enumeradas pela
OMS como uma das dez principais ameaças à saúde humana. Há um
reconhecimento com tendência crescente de que as mudanças climáticas estão
a criar grandes desafios para os sistemas de saúde. O reaparecimento de doenças
tropicais infeciosas transmitidas por mosquitos, em países onde estavam
historicamente ausentes, bem como o aumento de casos do vírus do Nilo
Ocidental na Alemanha ou mesmo o crescimento do problema da desnutrição,
são exemplo de como as alterações climáticas provocadas pelas sociedades estão
na origem de impactos negativos nos cuidados de saúde.
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VII - As tendências laborais no sector da saúde
A rápida evolução tecnológica tem sido capaz de gerar perturbações na natureza
do trabalho de praticamente todas as indústrias. A automação afeta a
proximidade do local onde o trabalho se realiza e, assim, abrem-se oportunidades
a novos modelos de talentos.
Na área da saúde não acontece de forma diferente e, com tantas transformações
a acontecerem, as organizações deste sector mostram-se reticentes sobre o
futuro.
Ainda que compreensível, esta preocupação merece uma palavra de incentivo: a
mudança é uma imensa janela de oportunidades para aliviar pontos de dor
existentes neste sector, como a falta de mão-de-obra especializada em
enfermagem, e o esgotamento mental e emocional do corpo médico. Já era
altura de repensar e reorientar funções e profissões, e as inovações disruptivas
provocadas pela evolução tecnológica na área da saúde tornam possível olhar
para estas questões desde já, de forma a evitar questões mais problemáticas no
futuro.

A importância de antecipar as necessidades que implicam a mudança
De acordo com a Deloitte, empresa para a qual diversos profissionais colaboram
para prestar serviços de consultoria e auditoria a clientes pertencentes a
diferentes sectores de atividade, elaborou um estudo sobre os efeitos disruptivos
na área da saúde, revelando um dado curioso sobre este tecido organizacional: de
acordo com a análise da empresa, 69% dos prestadores norte-americanos que
atuam na prestação de cuidados de saúde considera que aumentar a força de
trabalho é uma tendência importante a ter em conta, enquanto apenas 33%
considera o mesmo sobre inteligência artificial, robótica e computação cognitiva.
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Fonte: Deloitte

O futuro do trabalho na área da saúde aponta para resultados mais satisfatórios
das funções na saúde e para a melhoria das condições de empregos no sector,
desde que as organizações de cuidados de saúde estejam atentas para,
rapidamente, se adaptarem de forma eficiente às exigências do futuro.
Atualmente, há nove vezes mais volume de dados partilhados do que há dois
anos, os robots trabalham de forma cada vez mais eficaz e tornam-se menos
dispendiosos de ano a ano. Isto quer dizer que o emprego tradicional tem
necessidade de substituição, onde cabe agora um conjunto de talentos para o
qual nunca houve exigência.
Não existem apenas os colaboradores com contrato a tempo inteiro ou em parttime; há agora freelancers, além de mão-de-obra automatizada e em
crowdsourced. O tempo em que um funcionário muda de emprego encurtou e,
ao mesmo tempo, a “vida útil” de uma determinada competência é estimada em
dois anos e meio, apenas.
Nesta mistura, a automação encontrou as indústrias e organizações diversas
relacionadas com a saúde, e provoca agora uma ondulação que abre espaço para
a necessidade imponente de rever conceitos.
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Com a rápida evolução das tecnologias digitais e uma maior automação, é
evidente o impacto que o sector da saúde vai sofrer, nomeadamente no que diz
respeito à proximidade entre centros de cuidados, profissionais e utentes. Isto dá
origem à necessidade de criação de novos e criativos modelos de negócio, onde
o talento humano deve ganhar maior destaque e ser sinónimo de marcar a
diferença.
Com tantas mudanças a ocorrerem, muitas organizações que atuam neste
mercado estão apreensivas sobre como lidar com alterações tão imponentes no
sector. Importa, agora, saber e entender como as transformações anunciadas vão
implicar em questões como onde, como e quando os seus trabalhos serão
necessários.
É importante que os diversos agentes que formam este tecido de mercado
saibam que, tanto quanto o aumento da força de trabalho, também é urgente a
evolução em inteligência artificial, robótica e computação cognitiva. Tudo isto faz
parte da mudança iminente.
As organizações que atuam na área da saúde que não conseguirem fundir mãode-obra, talento e tecnologia arriscam-se a perder grandes e importantes saltos
de empenho e eficiência.
O futuro, em termos tecnológicos, já faz parte da realidade atual que vai
permanecer para o futuro. No entanto, para muitas organizações, ele ainda não
saiu da fase de ensaios.
Agora, é importante perceber como as outras partes de cada organização devem
entrar em jogo para complementar a estratégia e, assim, criarem o futuro o sector
dos cuidados de saúde.
Cada organização fornecedora de serviços relacionados com a área da saúde
deverá traçar a sua própria estratégia, com foco numa mentalidade exponencial:
cada parte do seu negócio terá de fazer parte de um conjunto de forças, e não de
um caminho singular e linear.
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É, por isso, importante encarar que o futuro passa muito pela tecnologia e pela
automação, e perceber quais são as oportunidades que serão criadas em
benefício dos trabalhadores clínicos e pacientes. Isto vai permitir olhar para quais
serão as necessidades dos locais onde os serviços serão prestados, bem como
quais vão ser as situações onde o talento da mão-de-obra qualificada será
indispensável. Logo, será possível perceber quais são as oportunidades esperadas,
com base nas necessidades de um futuro onde a inovação tecnológica do sector
é inevitável e real.

Exemplos práticos de como está a acontecer o impacto das
tecnologias de informação na saúde
Um exemplo de como se está a estabelecer o futuro do trabalho na área da saúde
pode ser analisado a partir de uma unidade hospitalar que integrou robots e
tecnologias digitais no percurso da sua prestação de serviços.
Detetores de movimento, transcrições a partir do reconhecimento de voz e
quiosques digitais como pontos de atendimento são alguns dos exemplos
práticos e que já fazem parte da realidade de algumas organizações, oferecendo
uma experiência mais conveniente aos utentes.
Também os robots que realizam tarefas logísticas são uma realidade. Eles
entregam refeições, roupa de cama e material médico, realizando tarefas
automatizadas que permitem poupar tempo ao corpo profissional, libertando-o
para realizar cuidados de saúde. O resultado deste investimento em tecnologia
tem impacto direto na produtividade de médicos e pessoal, que resulta na maior
qualidade dos serviços prestados e na melhor experiência dos doentes,
acompanhantes e visitantes.
Mais um exemplo de abordagem do futuro na área da saúde pode ser visto num
ambiente farmacêutico onde a automação, através dos robots, contribuem para
a maior precisão na realização de tarefas como a dosagem de prescrição e
velocidade de entrega dos produtos aos clientes. O trabalho humano, por sua vez,
ganha espaço e tempo para a realização da gestão de nível mais elevado.
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Onde e porque o avanço tecnológico ainda não aconteceu: como
solucionar os impactos negativos do atraso tecnológico
A tecnologia não tem sofrido um abrandamento na sua evolução, então o que
está a impedir que o progresso avance de forma mais rápida? Para responder a
esta questão, é possível lançar um olhar sobre um obstáculo comum: as
organizações, muitas vezes, são lentas a adaptar-se a novas realidades e
necessidades, provocando assim um atraso na implementação de novas formas
de trabalho.
A solução passa pela união de forças conscientes da mudança, onde as
organizações entendem o valor de uma decisão a ser tomada em comum: fundir
tecnologia e talento tornará possível alcançar grandes saltos de empenho e
eficiência. Para que esta realidade seja possível, os diferentes agentes
independentes necessitam de coordenar, intencionalmente, os seus recursos
tecnológicos e humanos - em detrimento da decisão de sobrecarregar as suas
atividades e encarar o mercado apenas como uma competição.
Do ponto de vista dos cuidados de saúde, a sobrecarga das suas atividades pode
resultar numa força de trabalho desanimada, com elevados casos de burnout, na
escassez crescente de pessoal de enfermagem e na dificuldade para atrair e reter
profissionais clínicos e não clínicos que sejam altamente qualificados. Como
consequência, a sobrecarga trará impactos negativos através da diminuição da
qualidade dos serviços de saúde e na perda de clientes que escolhem retornar
aos seus cuidados.

Fundir tecnologia e talento: questões-chave
Para perceber como encaixar talento e tecnologia dentro das atividades, as
organizações devem responder, de forma constante, às seguintes questões.
▪

Categoria de talento: para determinado talento, trata-se de encontrar uma
função a tempo inteiro, deverá ser este talento um interno? Até que ponto
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diferentes relações contratuais podem ser ponderadas para a realização
deste trabalho?

▪

Nível

de

automatização:

que

fatia

do

volume

de

determinado

trabalho/função é composta por tarefas que podem ser entregues à
robótica física ou à automação cognitiva? Quais partes deste trabalho
devem permanecer nas mãos humanas?

▪

Proximidade física: este trabalho tem de ser ou deve ser realizado
presencialmente? Este profissional necessita de estar presente no local da
prestação do serviço? E o paciente?

O futuro das profissões dentro das organizações prestadoras de serviços
de saúde
A adoção estratégica de tecnologias poderá provocar melhorias significativas do
trabalho profissional, na perspetiva de profissional clínico, à medida que trará
condições

para

reduzir

as

tarefas

administrativas

com

documentação,

processamento de seguros e marcações. Isto vai resultar no aumento de tempo
dedicado aos pacientes, ampliando o alcance dos profissionais de saúde. Interagir
com os doentes será a prioridade para o futuro destes trabalhadores.
Mas quais mudanças, além da automação dos processos burocráticos, podemos
esperar para o desenvolvimento das funções dos profissionais de saúde no
futuro?
Telemedicina: a telemedicina e a Internet das Coisas (IoT) vão permitir aos clínicos
chegar até outros locais e situações, nos quais antes não eram capazes de marcar
a diferença.
Crowdsourcing: outro exemplo de alteração de métodos de trabalho na área da
saúde é o Crowdsourcing, modelo de trabalho onde as aprendizagens coletivas
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são utilizadas para produção, resolução de problemas, desenvolvimento de
soluções e estruturação dos processos.
O conhecimento compartilhado entre os profissionais que trabalham com a área
da saúde favorece a inovação constante e a crise causada pela COVID-19 tem sido
um exemplo de como o Crowdsourcing pode colaborar para grandes avanços.
Esforços coletivos foram feitos um pouco por todo o mundo durante a pandemia,
desde empresas que uniram conhecimentos para desenvolver ferramentas de
combate à doença, até médicos que, em rede, usaram a experiência coletiva para
encontrar soluções comuns, a fim de ultrapassar duras barreiras no dia a dia dos
centros de cuidados de saúde.
O método Crowdsourcing pode, ainda, pode oferecer modelos alternativos de
conjugação entre talentos humanos e recursos adicionais, valorizados através do
avanço tecnológico.

Benefícios dos avanços tecnológicos disruptivos: um exemplo profissional
para o futuro do mercado
Pensemos na atividade do radiologista. O diagnóstico por radiologia é uma área
com forte potencial para a entrada de tecnologias disruptivas, uma vez que tem
a tecnologia como base. Analisemos, então, dois pontos problemáticos e atuais,
dentro da área de radiologia, que já estão preparados para encarar a mudança
tecnológica.
Por ser uma função que ainda implica a constante necessidade de ação humana
e que agrega um grande número de atividades repetitivas, a presença do
profissional em todas as etapas da radiologia deverá ser vista como um ponto de
dor da atividade. Lembremos que esta é uma área atormentada por situações de
burnout - sendo por isso, muitas vezes, afetada pela alta rotatividade de
profissionais.
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Quando falamos da necessidade da presença do radiologista em todas as etapas
da atividade, podemos citar a interpretação das imagens como exemplo de
função que deve ser complementada com a tecnologia.
A interpretação dos exames ainda exige demasiado tempo dos profissionais, que
têm de concluir um maior volume de análises a exames em períodos cada vez
mais reduzidos. A Inteligência Artificial deve agregar valor neste sentido,
libertando os profissionais para ações humanas imprescindíveis. A interpretação
dos exames ainda exige demasiado tempo dos profissionais, que têm de concluir
um maior volume de análises a exames em períodos cada vez mais reduzidos. A
Inteligência Artificial deve agregar valor neste sentido, libertando os profissionais
para ações humanas imprescindíveis.

49

50

VIII - 13 casos de estudo: empresas e startups
disruptivas

A 23andMe procura fornecer aos consumidores informação detalhada sobre
como gerir melhor a sua saúde através da análise da genética. Reunindo mais de
cinco milhões de clientes a nível mundial, mais de 70% declararam que
continuam dispostos a partilhar dados para acelerar o ritmo da investigação para
desenvolver curas dentro de um certo número de doenças.
A missão da 23andMe é a de ajudar as pessoas a aceder, compreender e beneficiar
do genoma humano. Aproveita os dados para revolucionar os cuidados de saúde
e prevenir doenças.

Com os governos de todo o mundo a introduzirem medidas de confinamento face
à Covid-19, a telessaúde tornou-se o assunto do momento. Liderando o grupo de
estrelas da telessaúde, a Babylon Health é uma força a ter em conta.
A startup de saúde digital concebeu um software de IA em torno do cérebro de
um médico com o objetivo de fornecer cuidados de saúde acessíveis a milhões de
pessoas.
Quer o paciente procure remédios para a gripe, bronquite ou alergias, o Babylon
liga-o aos médicos através de uma consulta em vídeo ou consulta digital, 24 horas
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por dia, 7 dias por semana. A startup orgulha-se de ter funcionários recrutados
em mais de 60 países e tem operações no Reino Unido, EUA, Canadá, Ruanda, e
APAC, com planos de expansão pela América do Sul e EMEA.

A empresa Oscar Health olha para a mudança rumo a parcerias entre seguradoras
e organizações de saúde, com o objetivo de fornecer uma imagem completa das
necessidades dos consumidores em matéria de cuidados de saúde.
Inscrevendo mais de 250.000 membros só em 2018, ao abrigo da Lei dos Cuidados
Acessíveis, a empresa projetou até mil milhões de dólares em receitas brutas de
prémios na sua tentativa de promover cuidados de saúde rentáveis e de
qualidade para os consumidores.
A parceria com organizações de saúde, tais como a Cleveland Clinic, Humana, e
AXA, permitiu à empresa crescer rapidamente. Além disso, a Oscar Health
também lançou recentemente o Oscar for Business, e mais de 40% dos seus
utilizadores tiram regularmente partido da sua aplicação móvel para falar com
um profissional médico.

Defendendo a causa dos cuidados primários baseados em valores, a startup de
saúde VillageMD foi pioneira num modelo de 3 passos para a prestação de
cuidados médicos virtuais. A Clínica VillageModel, através da qual os pacientes
podem aceder a médicos, proporcionando melhores resultados do que um
ambiente clínico normal; visitas virtuais através da web ou da aplicação, onde os
pacientes podem ligar-se a profissionais médicos sem viajar; e visitas
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domiciliárias, que permitem aos médicos encontrar os seus pacientes nas suas
casas.
O sistema operativo criado pela VillageMD, docOS™, liga-se a mais de mil
sistemas de fontes clínicas com dados de pacientes, ajudando os médicos a
alavancarem verdadeiramente o poder da IA através da análise de milhões de
pontos de dados e ajudando a tomar melhores decisões. Com acesso a análises
avançadas e conhecimentos de saúde, os médicos da VillageMD utilizam os
conhecimentos para gerir as necessidades dos pacientes.

Lançada em 2015, a Progyny procura ajudar os pais de primeira viagem a
conceber, e estabelece parcerias com empresas auto-seguradas para apoiar as
mulheres a financiarem o custo de vários tratamentos de fertilidade. A empresa
está em crescimento exponencial e também lançou recentemente uma nova
divisão de farmácias para apoiar aqueles que necessitam de medicamentos para
serem entregues rápida e eficientemente.

A startup britânica HealX está na linha da frente da expedição de tratamentos
para doenças raras. Recebeu da CogX o título de melhor produto de inteligência
artificial na área da saúde e de realização notável na boa utilização social da IA em
2020. A HealX trabalha no sentido de tornar a descoberta de medicamentos mais
rápida. O seu programa Acelerador de Tratamento Raro reúne doentes que
sofrem de doenças raras e médicos.
Aproveitando o poder da partilha de conhecimentos, perícia e inteligência
artificial, o acelerador ajuda a descobrir novos tratamentos e a transferi-los para a
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clínica em menos de dois anos. A equipa da HealX é composta por caçadores de
medicamentos da próxima geração, especialistas em IA e bioinformática.

Reconhecida por conceber e imprimir ADN através da biologia sintética, a Ginkgo
Bioworks foi fundada por uma série de cientistas do MIT, apoiando mercados em
crescimento, tais como o farmacêutico e o sector agrícola.
Apoiada por uma multidão de investidores, bem como pelo magnata da
tecnologia Bill Gates, a sua recente colaboração de 100 milhões de dólares com o
gigante da saúde, Bayer, despertou o interesse dos investidores, particularmente
em torno do seu projeto de produção de um novo fertilizante de azoto sob a sua
nova empresa conjunta, Joyn Bio.
"O ADN é código, e pode lê-lo e escrevê-lo nestas fábricas e testar o seu
funcionamento. Vai ao seu computador, especificar a sequência exata que
pretende, imprimi-la, colocar o ADN num tubo ou num organismo e testar como
funciona", explicou o CEO Jason Kelly.

HealthCrowd é uma plataforma SaaS para comunicações de saúde. Sediada em
San Mateo, esta plataforma tecnológica de saúde está a combinar conhecimentos
em cuidados de saúde com ad analytics e machine learning. O resultado? Ajudar
as organizações a fornecerem resultados comerciais. A HealthCrowd está
atualmente a definir o mercado de mensagens móveis de saúde nos EUA.
Numa missão de impactar positivamente 100 milhões de vidas, a plataforma de
comunicação da HealthCrowd envolve texto, voz, e-mail e nanosites que
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trabalham em conjunto para tomar medidas. A sua ferramenta analítica,
Clairvoyance™, ajuda a abordar as questões em torno do ROI para campanhas de
sensibilização e RiskSentinel™ aborda os regulamentos federais e industriais e
questões de conformidade.

A Veritas Genetics procurou capacitar os consumidores fornecendo sequenciação
de genoma. Os consumidores procuram cada vez mais formas de gerir melhor os
seus cuidados de saúde, e que melhor forma do que olhando para o seu próprio
ADN.
Criada em 2014, a empresa assegurou um financiamento de 45 milhões de
dólares, onde o seu produto líder, myGenome, permite a um utilizador rastrear
mais de mil condições clínicas que podem ter impacto na sua saúde, desde
diabetes e cancro, a distúrbios neurológicos e depressão.
Lançada por George Church, um pioneiro líder no Projeto Genoma Humano, a
empresa está preparada para ir de vento em popa, com investidores influentes,
como a Lilly Asia Ventures e a Philab Holdings, prontos a levar a empresa para o
próximo nível.

Fundada em 2013, a empresa de tecnologia da saúde Alector é pioneira na cura
da neurodegeneração através da imuno-neurologia. Com 40 novos alvos
atualmente identificados, e 4 programas na clínica, a carteira de programas da
Alector está em torno do sistema imunitário do cérebro para combater doenças
como a doença de Alzheimer e demência. O arranque médico tornou-se público
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em fevereiro de 2019 e angariou aproximadamente 176 milhões de dólares na sua
oferta pública inicial.
AL001, o ensaio clínico de Alector relacionado com demência frontotemporal com
mutação do gene progranulin (PGRN) mostrou sinais positivos precoces, não
muito antes de vários locais de teste terem sido encerrados devido à pandemia.
Mais de 170.000 pessoas sofrem desta doença devastadora só nos Estados Unidos
e na União Europeia.

A startup Freenome trabalha na junção de biologia, machine learning e medicina.
Com

uma

equipa

de

programadores,

especialistas

em

ML,

biólogos

computacionais e clínicos, a Frenome ajuda os médicos a detetarem o início
precoce do cancro com uma simples análise ao sangue. A empresa médica
californiana fundada em 2014 está no caminho para transformar radicalmente a
gestão de doentes com cancro através de ferramentas e conhecimentos
especializados para manter uma vida mais saudável.
A sua plataforma Multiomics está concebida para descobrir o cancro nas suas
fases iniciais e ajudar os profissionais de saúde a otimizarem a próxima geração
de terapias de precisão.

Com a missão de tornar os cuidados de saúde mais simples, a Rally Health fornece
informações e recomendações personalizadas e orientadas para os dados
relacionados com a saúde, melhorando os resultados e reduzindo os custos. Os
consumidores podem monitorizar o seu estado de saúde, descobrir o profissional
médico certo, e ter acesso a informação transparente sobre custos de saúde.
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A plataforma de Rally Health inclui tanto a autoaprendizagem como
intervenções, de modo a prevenir doenças crónicas. Com o seu programa de
perda de peso orientado, os membros reduziram mais de 3 milhões de quilos no
total e mais de 55% têm melhores capacidades de gestão financeira auto
relatadas. Mais de 20 milhões de consumidores têm atualmente acesso à
plataforma do Rally através de milhares de grupos de empregadores.
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IX - Telessaúde e Telemedicina: duas inovações que
vão transformar os cuidados de Saúde
A telessaúde e a telemedicina, enquanto métodos que promovem a oferta de um
vasto leque de cuidados de saúde realizados de forma remota, devem ser vistas
como ferramentas que vão ser integradas no dia a dia das práticas hospitalares e
ambulatoriais tradicionais - sem, no entanto, pecar em estruturas fundamentais
que devem estar presentes para uma prestação de cuidados de saúde segura,
atempada, eficaz e centrada no doente.
Embora sejam palavras utilizadas de forma frequente como sinónimas, a verdade
é que têm definições distintas. Ambas fazem referência a tecnologias aplicadas
no campo da saúde, mas estão bem definidas algumas diferenças importantes,
apesar de pontuais.
A telessaúde refere-se a diversos serviços e cuidados de saúde realizados de
forma remota, e abrange a assistência, a educação, a pesquisa e o diagnóstico. A
telemedicina, por sua vez, está inserida como uma ferramenta da telessaúde. Ou
seja: telessaúde é toda e qualquer forma de utilização da informática aplicada à
saúde - como formações de profissionais, por exemplo - enquanto a telemedicina
define-se pela oferta de serviços complementares às práticas médicas, em
situações em que a distância física aparece como fator de impedimento para o
acompanhamento de utentes no âmbito dos cuidados de saúde.
10 vantagens da telemedicina e da telessaúde
1 - Promoção do maior acesso aos serviços de saúde, com qualidade associada.
2 - Redução de custos, nomeadamente de gastos com deslocação física.
3 - Partilha de informações entre entidades e profissionais de saúde, com
segurança e em tempo real.
4 - Promoção da educação de saúde à distância.
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5 - Meios para argumentação de casos e facilidade no recurso à segunda opinião
médica qualificada.
6 - Melhoria do atendimento nos casos de urgências, com oferta de ferramentas
para orientação remota de especialistas.
7 - Emissão e interpretação remotas de indicações médicas.
8 - Maior agilidade no acesso a resultados de exames.
9 - Arquivamento de dados em nuvem, com segurança.
10 - Disponibilidade de documentação eletrónica, como receitas médicas.

Telessaúde e telemedicina no presente: do sector privado ao
público, uma resposta ao utente de hoje
A telessaúde e a telemedicina, enquanto novas formas de atendimento dos
pacientes, não são conceitos futuristas. Estão já a alavancar o alcance do sector
da saúde e a trazer mudanças que se fazem urgentes para o presente. A
pandemia da Covid-19 veio mostrar-nos o seu enorme potencial para o futuro da
Saúde.
Sabe-se, por exemplo, através de informações divulgadas pelo Governo
português, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizou um número acima de
oito milhões de consultas remotas em 2020 - ano crítico para a pandemia. Este
dado representa um aumento de 65% comparativamente com o ano de 2019. Os
números, divulgados em conferência de imprensa, mostram-nos que, de facto, a
telessaúde e a telemedicina são, dia após dia, estabelecidas como duas
estratégias disruptivas também ao nível da Saúde Pública. Ou seja, podemos
encará-las como uma resposta possível do Estado para a melhoria dos cuidados
prestados - e para a ampliação do alcance de atendimento.
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Resposta esta que, aliás, já fazia parte da agenda mesmo antes dos tempos
difíceis vividos desde o início da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2.
Exemplo disto é o PENTS - Plano Estratégico Nacional para a Telessaúde 20192022, primeiro documento na área em Portugal, elaborado pelos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), através do Centro Nacional de
TeleSaúde (CNT).
No PENTS são descritas tendências globais da área que refletem os novos
caminhos para inovação da Saúde em Portugal. Foram ouvidos cerca de 50
stakeholders, entre peritos, administradores, ordens profissionais e prestadores
de cuidados de saúde, além de associações que representam os utentes, para a
elaboração final das linhas estratégicas que podem transformar a telessaúde em
Portugal. O documento dá destaque à necessidade de que é preciso
compreender que não é a implementação de novas tecnologias, de forma isolada,
que vai transformar o sector, mas sim um conjunto de mudanças que deve
impactar a área da saúde como um todo, nas suas mais diversas camadas. Para o
objetivo, foram traçadas seis medidas fundamentais a adotar, entre os anos de
2019 e 2022, tal como se pode ler no documento:
1.

Boa governação e desenvolvimento do capital humano;

2.

Interoperabilidade e Segurança;

3.

Capacitação de infraestruturas e melhoria dos sistemas de informação

num serviço nacional de saúde colaborativo e centrado no cidadão;
4.

Integração, continuidade e proximidade dos cuidados de saúde;

5.

Avaliação e partilha de boas práticas que promovam a inovação e

assegurem o acesso, qualidade e eficiência dos cuidados de saúde;
6.

Aposta contínua na inovação, investigação e desenvolvimento por forma a

gerar, testar e implementar novas ideias e soluções.
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Como implementar ferramentas e técnicas de telessaúde e
telemedicina
É sabido que a telessaúde e a telemedicina têm efeito disruptivo no sector e que
podem ser vistas como ameaças à prestação dos serviços e cuidados tradicionais.
Mas, ao mesmo tempo, estas são disrupções que podem, verdadeiramente,
transformar toda a indústria, reduzindo custos e promovendo a qualidade do
atendimento, de forma a aumentar a satisfação do cliente. A elaboração do PENTS
atesta que a comunidade dos cuidados de saúde e o Governo têm os olhos postos
nas vantagens de responder aos utentes com serviços de saúde integrados às
novas tendências e dinâmicas globais da área.
Mas, o que é necessário para que os serviços tradicionais de saúde alcancem o
objetivo de coexistir em harmonia com as novas tecnologias e com os novos
hábitos que expandem entre os utentes, de forma crescente? Que passos dar e o
que ter em conta para estabelecer uma mudança que assente da premissa de ser,
de facto, melhorada para o sistema? Existem, globalmente, linhas que se
estabelecem como pautas orientadoras para o sucesso da implementação de
uma telessaúde eficaz.
O jornal Health Affairs, publicação de renome nas áreas de reflexão e pesquisa
sobre políticas de saúde, no seu artigo “Telehealth: Seven Strategies To
Successfully Implement Disruptive Technology And Transform Health Care”,
enumerou, ao detalhe, as estratégias gerais que estão na base da implementação
da telessaúde e que orientam o sector para a transformação - as quais vamos
abordar, em resumo, agora.

Compreender as expectativas dos pacientes
De forma acelerada e crescente, pacientes com acesso à internet estão a partilhar
na rede as suas experiências pessoais de saúde com outras pessoas - um processo
que é facilitado pela ampla acessibilidade a ferramentas de comunicação, tais
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como as redes sociais, os fóruns de discussão, e revisões/opiniões online sobre
serviços.
Apesar deste aumento de interesse e atividade online, os pacientes continuam
preocupados com a sua privacidade e a utilização da sua informação médica.
Ainda demonstram algumas preocupações sobre as garantias de que os dados
derivados de aplicações (como a monitorização da telessaúde) serão mantidos de
forma privada. Também necessitam de ter mais segurança de que os seus dados
vão ser plenamente integrados nos seus registos de saúde eletrónicos.

Compreender as expectativas dos prestadores de cuidados de
saúde
No que diz respeito aos prestadores dos cuidados de saúde, é sabido que as
expectativas são de que o futuro da tecnologia, com estruturas mais
desenvolvidas e robustas, torne possível enfrentar e superar desafios atuais que
ainda limitam as suas atividades rotineiras.

Rever as expectativas de receitas
A publicação Health Affairs refere como “irrealista” a expectativa de se obter um
rápido retorno do investimento nas muitas tecnologias de telessaúde. Como
exemplo, cita: uma consulta de telessaúde pode ser mais eficiente do que uma
visita presencial ao consultório, mas também pode não ser e, sob este ponto de
vista, as ferramentas de telessaúde podem ser melhor vistas pelas entidades
prestadoras de cuidados de saúde como experiências de aprendizagem
organizacional importantes a adotar hoje.
A matemática que se impõe é: quanto mais as atividades de telessaúde forem
dirigidas a populações associadas a riscos financeiros, menos receitas tradicionais
vão apresentar-se em queda. Inicialmente, é preciso entender que a maior parte
da prestação remota de atendimento de saúde será financiada pelos próprios
prestadores.
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O retorno do investimento deve, em geral, ser considerado uma questão de
tempo - e a longo prazo. Vão ser, provavelmente, alcançados quando houver a
redução significativa do número de visitas de pacientes a locais de atendimento
presencial.

Desconstruir a necessidade do encontro presencial
A tradicional visita presencial aos consultórios, ambulatórios e hospitais inclui
muitas partes de um todo (o processo) e cada parte deve ser corretamente
avaliada, a fim de perceber o seu real valor dentro do sistema. Esta avaliação pode
resultar na desconstrução da ideia de necessidade de atendimento de saúde
presencial. Muitas vezes, o atendimento remoto irá substituir a realidade do
encontro físico entre profissionais de saúde e pacientes porque, basicamente,
será uma solução eficiente e menos dispendiosa para o sector e para os utentes.

Estar aberto à descoberta
Muitas inovações de telessaúde foram concebidas para tornar os cuidados mais
seguros e convenientes. Os bons exemplos incluem a segurança de dados, as
consultas virtuais e, até, o envio de imagens relacionadas com condições de saúde
através da internet. Assim como estas, outras inovações vão abrir portas para
novas formas de atender os doentes - e algumas delas vão tornar possível realizar
esta tarefa sem que o paciente, sequer, se dê conta que estão a acontecer
interações médicas. Exemplos possíveis destas situações: a monitorização remota
dos ritmos cardíacos, do peso corporal e da atividade física regular.
Caso de estudo
Quando o assunto é estar aberto à descoberta, devemos supor, também, que
deve haver investimento para explorar os novos caminhos. No site do Journal of
Telemedicine and Telecare vemos citado um caso de estudo que revela a
importância de investir na prática da experiência durante a formação de
prestadores de cuidados de saúde.
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As novas tecnologias médicas estão, já, a moldar o futuro da saúde. No entanto,
esta realidade é atrapalhada pela ausência de competências para lidar com as
ferramentas disruptivas centradas na inteligência robótica e artificial. Com foco
nisto,

um

estudo

elaborou

exercícios

práticos,

com

vista

a

fornecer

conhecimentos de informática a estudantes de enfermagem. O objetivo era
provocar a familiaridade com novos meios de trabalho para a inserção da
telemedicina e da telessaúde nos cuidados de saúde domiciliários.
A análise aprofundou a compreensão de como as novas ferramentas tecnológicas
podem vir a substituir alguns métodos específicos e tradicionais de atendimento,
e de que forma têm impacto na formação prática e na confiança dos estudantes
das áreas dos cuidados de saúde. Durante o estudo, foi avaliado como a formação
em informática e o contacto com diferentes tipos de dados são factores capazes
de provocar uma natureza de familiaridade com a monitorização remota de
utentes.
A partir do feedback positivo dos estudantes, que afirmaram ser provável fazerem
a recomendação de tratamentos à distância durante a prática da atividade
profissional, os resultados concluíram que a chave para ultrapassar muitas das
questões problemáticas sobre a implementação dos cuidados de saúde remotos
pode estar na falta de formação de competências específicas, que abrangem a
telessaúde, e telemedicina, o desenvolvimento e inovação de técnicas e
ferramentas informáticas, bem como a ciência de dados.

Ser visionário
É necessário haver uma lógica de pensamento inovador no sector da saúde, para
que se abra espaço a uma adaptação dos cuidados à realidade dos utentes.
São, por exemplo, necessárias novas soluções que resolvam o problema do acesso
limitado de determinadas populações aos serviços de saúde, como a população
crescente de idosos que se vê diante da iminente escassez de prestadores de
serviços na área. Existem cada vez mais organizações e lares centrados no doente
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idoso e cada vez menos profissionais especializados nos seus cuidados. Isto
anuncia o desafio do excesso de fluxo destes doentes nos espaços de cuidados de
saúde - em especial, nas unidades de urgência. O atendimento remoto poderá ser
uma solução para o problema, de forma a promover a saúde do idoso e, também,
reduzir o número de visitas aos serviços médicos.

Estar atento à importância do espaço
Como espaço entendemos o ambiente físico e o ambiente emocional onde os
encontros virtuais acontecem. Por exemplo, se um indivíduo precisa de cuidados
de saúde enquanto está a desempenhar o seu trabalho, o seu local de trabalho
pode ter necessidades importantes em termos de instalações, tecnologia,
privacidade e conforto necessários para realizar um encontro de telessaúde. Os
espaços públicos, residenciais e comerciais podem precisar de ser redesenhados
para incluir quiosques de saúde ou outros espaços apropriados para interações
médicas remotas. Da mesma forma, os prestadores de serviços de telessaúde
poderão necessitar de ambientes diferentes, em casa ou no trabalho, para
oferecer esta nova forma de atendimento.

Impactos das alterações dos espaços para encontros virtuais de
saúde
Além das muitas vantagens trazidas pela telessaúde (associadas à poupança de
tempo e custos), há alguns impactos importantes a ressaltar - e eles podem ser
positivos ou negativos.
As organizações devem fazer escolhas informadas e ponderadas sobre quando
deverá haver a substituição de uma interação presencial por uma interação
virtual remota.
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Redesenhar o atendimento
As inovações trazidas pela evolução disruptiva da telessaúde devem ser
concebidas de forma a aumentar a qualidade dos cuidados de saúde. No seu
artigo, a publicação Health Affairs refere que, sempre que possível, tais inovações
devem estar alinhadas com seis dimensões de qualidade. Vamos ver quais são,
uma a uma, e analisá-las em síntese.
Dimensão #1 - Cuidados de saúde seguros
Dimensão #2 - Cuidados de saúde eficazes
Dimensão #3 - Cuidados de saúde com abordagem centrada no paciente
Dimensão #4 - Cuidados de saúde atempados
Dimensão #5 - Cuidados de saúde eficientes
Dimensão #6 - Cuidados de saúde equitativos/justos
Há um risco importante a destacar com a implementação da telessaúde como
prática habitual: o baixo estatuto socioeconómico, por exemplo, pode aumentar
as disparidades nos quadros de saúde entre pacientes com maior competência
de literacia e mais acesso à tecnologia, face aos utentes com acesso limitado - ou
inexistente - e menor grau de instrução. A medição e mitigação deste problema
deverá ser um dos principais focos das organizações de cuidados de saúde e de
defesa dos doentes.
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X - Tendências tecnológicas em 2021
Ao longo deste Ebook abordamos algumas tendências tecnológicas que têm sido
destaque nos mais diversos mercados - e, também, na área da saúde.
Percebemos, por exemplo, como a Tecnologia das Coisas (IoT), os Registos
Eletrónicos de Saúde (ERs), o Blockchain e a Telessaúde (Remote Care) têm
emergido no panorama das tecnologias da informação com impacto direto no
avanço dos cuidados médicos. Falamos sobre como, por exemplo, estes avanços
direcionam para que, a partir de agora e no futuro, médicos e profissionais de
saúde possam ampliar o seu alcance humano no quotidiano das suas atividades
de cuidados de saúde.
Vamos, agora, abordar outras tendências do avanço tecnológico e descrever
como o seu desenvolvimento tem impacto disruptivo na Saúde, à medida que as
suas principais características convergem num benefício comum: o de tornar
mais eficiente as suas tarefas.

Impressão 3D na medicina
A impressão 3D tem efeito disruptivo em muitas e distintas indústrias, à medida
que promove a redução dos custos de mão-de-obra, ao mesmo tempo que
aumenta as taxas de produção. A área da saúde tem acompanhado este avanço
tecnológico e está a explorar o seu enorme potencial.
Hoje, já é realidade que a impressão em 3D está a ajudar tanto os profissionais de
saúde como os seus pacientes. Através do seu avanço é possível criar desenhos
precisos e personalizados para doentes que não são todos iguais no que diz
respeito a próteses produzidas em massa.
A engenharia de tecidos é outro avanço que os cirurgiões já começaram a utilizar.
Exemplo disto é a utilização de células estaminais como material de produção
para a criação de órgãos, com impacto significativo no processo de transplante
de órgãos. Também as vítimas de queimaduras graves podem beneficiar desta
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tecnologia avançada através de pele impressa em 3D - esta técnica é
especialmente bem-vinda, uma vez que os enxertos de pele podem ser dolorosos
e inestéticos.
Também com a impressão em 3D os profissionais estão a utilizar o plasma
humano e biópsias de pele do paciente como material de produção para criar
pele humana - dando às vítimas de queimaduras uma melhor qualidade de vida.
A radiologia é mais um dos sectores da saúde que tiram enorme partido da
impressão em 3D. A tecnologia permite aprimorar o processo de diagnóstico por
imagem. Isto porque é possível produzir uma impressão em 3D de um raio-x 2D
ou de um scan CT. Ao terem a capacidade de levar estas imagens em 2D para
outro plano, os médicos têm a oportunidade de verificar algo a partir de uma visão
mais abrangente, à medida que se reduzem as hipóteses de lhes escapar algo
numa imagem 2D.
Um entrave importante a destacar, mas que é rapidamente confrontado pelos
resultados positivos trazidos pela tecnologia de impressão 3D, prende-se aos seus
elevados custos de implementação. É, portanto, necessário frisar que, embora os
preços iniciais possam ser elevados, a tecnologia de impressão 3D está a
desenvolver-se rapidamente, e todos os dias, facto que contribui para a redução
no custo de fabrico de protótipos, próteses, tecidos e pele, e até mesmo de
produtos farmacêuticos.

Laser LASIK
Os avanços tecnológicos tornaram a tecnologia laser mais acessível a médicos e
pacientes. Uma das áreas com maior impacto disruptivo e benéfico desta
acessibilidade é a Oftalmologia e observamos este fenómeno a partir de dois
pontos de vista: um, o do doente, que acede a um serviço médico que o permite
eliminar a dependência do uso de óculos de graduação e de lentes de contacto;
e outro, o do médico, que tem acesso a ferramentas de trabalho que favorecem
um processo mais permanente de correção da visão.
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Com os lasers LASIK mais avançados da atualidade, a cirurgia é feita com lasers
especializados e capazes de modificar o olho. Durante o procedimento, um
cirurgião utiliza estes lasers para remodelar, cuidadosamente, a córnea do olho,
corrigindo problemas comuns de visão como miopia, hipermetropia e
astigmatismo. A eficiência e segurança deste procedimento, que é eletivo, estão
a permitir aos cirurgiões oferecer serviços a um público mais vasto. Desta forma,
os lasers LASIK têm contribuído para tornar a visão saudável, sem uso de lentes
corretoras, acessível a cada vez mais pessoas.
Também como efeito disruptivo deste avanço tecnológico, a par da maior
acessibilidade, destacamos a sua capacidade de reduzir custos para o sector da
saúde - um ponto de dor estabelecido e que exige mudança.

Hubs de Saúde
As hubs de saúde, ou clínicas de saúde de retalho são, essencialmente, clínicas de
acolhimento e cuidados de saúde possíveis de encontrar em supermercados,
farmácias e lojas de retalho.
À semelhança dos cuidados à distância, as clínicas de retalho estão a reduzir as
idas a centros de cuidados de saúde e aos serviços hospitalares de urgência poupando tempo e carga de trabalho aos profissionais de saúde, que dedicam
mais tempo à prestação de serviços de qualidade aos seus doentes. Este
fenómeno permite, também, observar uma maior seleção de doentes
efetivamente urgentes.
Além disso, as hubs de saúde podem chegar a mais pessoas e esta maior
acessibilidade permite resolver três grandes preocupações atuais da indústria
sanitária: o da acessibilidade propriamente dita, o da conveniência e o da redução
de custos.
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No nosso dia a dia, durante qualquer rotina de compras, é quase sempre possível
observar a presença deste novo modelo de prestação de cuidados de saúde - e
isto tem um enorme impacto disruptivo nos centros mais tradicionais de
cuidados de saúde. Hoje é possível encontrar, em cenários de comércio, clínicas
ou farmácias dedicadas à prestação de cuidados de saúde de qualidade, de forma
mais conveniente.
Estas hubs estão a ter efeito disruptivo no sector dos cuidados de saúde ao
prestarem serviços de qualidade aos doentes em caso de doenças menores, tais
como alergias, constipações e gripes, queimaduras e entorses menores. A EHR é
uma tecnologia essencial que torna possível a expansão destas clínicas de saúde.

Estudo de caso: CVS Pharmacy

Fonte: CVC Health

Depois de, em 2018, ter comprado a Aetna, operadora no ramo dos planos de
saúde, esta rede de farmácias transformou a suas unidades em hubs de saúde.
Com o objetivo anunciado de operar uma drástica alteração à indústria da saúde,
a norte-americana CVS estabeleceu um modelo de negócio que pretende
descentralizar os cuidados de saúde das clínicas convencionais e hospitais. O
novo papel destas farmácias passou a incluir cuidados médicos, serviços e
produtos variados, de forma a otimizar a experiência do consumidor.
Para isso, o modelo de negócio organizou os seus espaços da seguinte forma: 20%,
ou mais, do espaço físico é dedicado a produtos e serviços de healthcare, que
inclui acompanhamento de doenças crónicas como a diabetes, medição de
tensão arterial e, até, aulas gratuitas de ioga.
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O seu vasto leque de oferta de produtos apresenta desde cadeiras de roda a
equipamentos CPAP, utilizados para quem sofre com apneia do sono, sem
esquecer até dos snacks para diabéticos.
O resultado desta aposta inovadora na comodidade dos seus consumidores levou
ao aumento do fluxo de clientes nas lojas físicas e, a par disso, favoreceu outro
lado do negócio: para o grupo, este investimento em cuidados de saúde simples
pode permitir afastar os clientes da Aetna dos serviços hospitalares, evitando os
altos custos associados a estes sistemas de saúde.

Realidade aumentada
A realidade aumentada é mais uma tecnologia emergente que provoca disrupção
na indústria da saúde. Isto porque complementa a realidade com sons e imagens
que criam o seu próprio tipo de realidade alargada. A educação, o retalho e, até,
os videojogos já tiram partido das suas capacidades, enquanto a transformação
provocada por este avanço já começa a acontecer no sector da saúde.
Imagine-se qual será a sensação de conforto ao entrar num procedimento
médico, como uma cirurgia, sabendo que o seu cirurgião já o realizou muitas
vezes antes. Ou, ainda, a comodidade usufruída pelo cirurgião que, ao entrar
numa operação, sabe precisamente o que fazer. É isso que a realidade aumentada
proporciona: a realização de procedimentos sobre uma impressão em 3D de um
corpo humano. Esta situação de realidade aumentada insere os médicos num
ambiente educacional de baixo risco, no qual realizam intervenções em pacientes
virtuais sem o stress causado pelo medo de falhar.
Como consequência das vantagens trazidas pela realidade aumentada para os
cuidados de saúde, temos médicos mais concentrados na tarefa que têm em
mãos e mais bem preparados para lidar com aquilo que é, de facto, real. O
resultado disso é a diminuição do volume de erros médicos.
A realidade aumentada pode, ainda, ser utilizada para a saúde preventiva, através
de ferramentas concebidas para educar doentes e cuidadores - sobre como
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aplicar tratamentos, lavar e cuidar de um ferimento, e outras tarefas que podem
ser realizadas em casa.

Medicina de precisão
Muitos fatores genéticos e ambientais estão envolvidos no aparecimento de
condições de saúde particulares, e a medicina de precisão pode ser usada com
base em testes genéticos moleculares e diagnósticos. O objetivo é a prevenção
do aparecimento de algumas condições médicas graves.
A medicina de precisão fornece tratamento de doenças e medidas preventivas
baseadas no ambiente, estilo de vida e composição genética de um indivíduo.
Este método afasta-se da abordagem geral do tratamento das doenças
cancerígenas, por exemplo.
A sequenciação do genoma pode mostrar as possibilidades de mutações de ADN
a que um indivíduo é suscetível. A partir daí, médicos podem elaborar um plano
de tratamento de precisão para a prevenção ou redução dos danos causados pela
condição clínica. Esta promoção da saúde preventiva permite poupar tempo e
dinheiro.
Os benefícios, a curto e a longo prazo, traduzem-se na melhora dos diagnósticos
e da conduta médica sobre mais doenças, já estudadas ou em investigação
científica.
Como possíveis prejuízos trazidos pela medicina de precisão temos: a promoção
de uma saúde preventiva com abordagem individualizada pode levar a ofuscar os
benefícios coletivos de ensaios clínicos sobre medicamentos e tratamentos. Ou
seja, testes genéticos podem ser estabelecidos como prioridades para ensaios
clínicos, favorecendo uma parte da população que pode arcar com os seus custos.
Subpopulações, como as afetadas por doenças raras, podem tornar-se menos
interessantes para o mercado farmacêutico.
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Inteligência Artificial na saúde
Um relatório feito em 2016 pela CB Insights apontou que a Inteligência Artificial
já é utilizada por 86% das organizações que prestam assistência e cuidados de
saúde. Ao mesmo tempo, está prevista a utilização de Inteligência Artificial que
responda a questões específicas dos doentes, como forma de tornar mais fácil a
gestão da saúde das populações. Em ambiente académico, a Realidade
Aumentada já é usada em conjunto com a Inteligência Artificial. Todos estes
dados e informações mostram como esta é uma tendência tecnológica que veio
para ficar e transformar a indústria sanitária.
Redefinir o funcionamento dos cuidados de saúde é um dos desafios futuros da
Inteligência Artificial - e a sua aplicação ao exercício da medicina tem sido
especialmente beneficiada pela sua evolução.
Atualmente, em função da evolução da Inteligência Artificial, já é possível obter
análise e avaliação de dados realizadas por máquinas com menor taxa de erro.
São utilizadas para esta tecnologia de processamento de dados técnicas com
base em algoritmos projetados, como deep learning e machine learning. No
entanto, em todos os campos da medicina este avanço assume uma relevância
de destaque.
Como exemplos de aplicações reais da Inteligência Artificial à medicina,
salientamos seis:
▪

Análise médica e de imagem com maior precisão, e processamento mais
célere;

▪

Diagnósticos

médicos

mais

precisos

e

atempados

(medicina

de

prevenção);
▪

Deteção de doenças genéticas e raras através de imagem (por exemplo, de
uma fotografia inserida numa aplicação com reconhecimento facial);

▪

Avanços farmacêuticos impulsionados por investigação científica com
recurso à tecnologia de ponta;
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▪

Na gravidez, estas tecnologias permitem a obtenção de informação
detalhada, com baixa margem de erro e em tempo real, de forma a evitar
procedimentos invasivos;

▪

Próteses inteligentes que podem ser controladas via app e têm a
capacidade de memorizar os padrões de movimento de um amputado (os
chamados apêndices inteligentes).
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XI - Conclusão
Tal como o surto da doença COVID-19 demonstrou, os efeitos disruptivos na saúde
acontecem frequentemente e, apesar disto (nunca em consequência disto), as
estruturas e processos dos sistemas de saúde continuam a seguir a tendência da
não aceitação imediata das mudanças - sejam elas apenas necessárias ou
urgentes.
O sector da saúde não segue, ao mesmo passo, o ritmo acelerado assumido pelo
sector da tecnologia, pois está intimamente relacionado com questões
governamentais e estruturais - mesmo que existam um número crescentes de
startups que arriscam a criação desse caminho, que acabará por ser vencedor em
algum momento.
Lembremos, aqui, que a inovação disruptiva proporciona, de igual forma, desafios
e oportunidades, ao mesmo tempo em que levanta muitas e importantes
questões - questões que são, por vezes, conflituosas para os sistemas de saúde.
Devemos, assim, compreender que os efeitos disruptivos da tecnologia são, ainda,
causa de perturbações aos sistemas estabelecidos sem que, no entanto, nos
possamos esquecer que, apesar do seu efeito de turbilhão, as inovações fornecem
soluções urgentes e precisas.
Sabemos, hoje, que as forças disruptivas já começam a alterar os sistemas de
saúde. Mas devemos pensar mais sobre o tema, afinal, tais mudanças vão
continuar a desencadear transformações aceleradas e dramáticas ao sector dos
cuidados de saúde - e, também, aos sectores da economia e da sociedade.
Todos os intervenientes que estão agregados ao sistema de saúde, sejam eles
governos, consumidores, pacientes, profissionais de saúde, fornecedores e
criadores de tecnologia, têm de igual forma papéis válidos na gestão e adoção
das mudanças disruptivas nos cuidados de saúde - como já vimos, através da
gestão do surto por COVID-19.
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A grande barreira que se espera ultrapassar é a de tornar possível que os
intervenientes no sector da saúde reconheçam e capitalizem as mudanças
disruptivas em benefício dos doentes e das comunidades, ao mesmo passo em
que proporcionam condições para a existência de um sistema de saúde mais
eficiente e eficaz para o século XXI - e para além dele.
Embora haja lugar a um enorme potencial de gerar oportunidades e benefícios
para a sociedade, e de promover o crescimento económico, será necessário que
os sistemas de saúde e os seus participantes estejam prontos para antecipar,
considerar e assumir tais mudanças disruptivas.
O desafio está, agora, na capacidade de adaptar, encorajar, e responder a tais
mudanças desafiadoras.
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