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Retomando o hábito anual de dedicar dezembro à temática da Saúde, a APDSI voltou a 

realizar a Conferência “Saúde e Inovação Digital”, no dia 10 de dezembro, no 

Auditório do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

Para os profissionais de saúde que começaram a trabalhar nos anos 80, muitas foram 

as mudanças que enfrentaram na relação com os utentes e novos horizontes se 

abriram no desempenho diário das suas funções. Muitas novas práticas vieram trazer 

mais eficácia e eficiência, apesar de alguns sobressaltos pelo meio, mas hoje assiste-se 

a uma maior robustez nas soluções e a uma maior precisão na previsão das 

contingências. Esta foi a nota introdutória deixada por Teresa Sustelo de Freitas, 

Presidente do Conselho Diretivo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

A Professora Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, congratulou-se 

pelo público presente em mais uma sessão do evento que, por hábito, encerra o ano 

de trabalhos da APDSI desde 2004, e deixou um agradecimento a todos os oradores 

“pela partilha de experiências e conhecimentos”. Soluções assentes na evolução das 
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novas tecnologias para problemas que são partilhados entre instituições públicas e 

privadas, foi o que se procurou demonstrar através das apresentações. “Temos uma 

elevada incidência em doenças com grau de previsibilidade semelhante e, nesses 

casos, podemos cada vez mais contar com participação do cidadão”, observou a 

professora. 

As áreas da Med Tech (tecnologia na indústria da medicina) e Bio Tech (a indústria de 

biotecnologia) estão a fazer com que todos entremos na fase da doença cada vez mais 

tarde. Portugal é uma montra digital do que de melhor se faz nestas grandes 

tendências que fundem saúde e tecnologia.  

Como olhamos para uma medicina cada vez mais preventiva? Como pode a voz ser 

utilizada como meio de diagnóstico? Como é que as tecnologias podem acelerar o 

processo de cura? A Inteligência Artificial pode vir a ser utilizada na saúde, como já, 

noutros setores, no dia-a-dia?  

Estas foram algumas das questões lançadas por Filipa Fixe, da Direção da APDSI, para 

o debate e que deram mote às apresentações realizadas no decorrer da manhã de 10 

de dezembro. 

--- 

PAINEL 1: “A ESTRATÉGIA DO DIGITAL NO ECOSSISTEMA DA 

SAÚDE” 

Sendo a AMA um instituto público que pretende implementar e avaliar programas e 

promover o sistema de distribuição de tecnologias pelos serviços públicos, teve de 

definir estratégias, trabalhar para criar sinergias e fomentar a coordenação para que 

também o setor público da saúde pudesse fazer uma transformação digital. 

Nesta área, uma transformação digital passa por transformar a própria cultura e os 

recursos humanos da administração pública, o que remete para um conjunto de novos 

desafios. Foi necessário enquadrar a cultura dos organismos e distribuir devidamente 

as competências dos profissionais na área da saúde para receber as tecnologias atuais, 

muito disruptivas em relação à realidade que durante anos se conheceu.  
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Os serviços públicos de saúde devem ser acessíveis e inclusivos, a informação 

disponível nas aplicações mobile deve procurar ser aberta e transparente, além de ser 

a mesma em canal digital e em canal presencial.  

Com o foco no cidadão surgiu o LabX, cuja equipa procura reunir um conjunto de 

competências e perfis que foram considerados fundamentais no âmbito do que é a 

missão de um laboratório de experimentação da Administração Pública. 

Neste sentido, a equipa reúne competências distintas que vão desde a investigação ao 

design de serviços, incorporando também a experiência de trabalho na Administração 

Pública, fruto da sua integração na estrutura orgânica da Agência para a Modernização 

Administrativa. Em todo o processo há parceiros envolvidos. 

Abertura e transparência são os principais valores que pautam o LabX e a AMA – 

Agência para a Modernização Administrativa, que está integrada numa rede mundial 

de Open Government Partnership (onde a APDSI também está presente através da 

PASC), que analisa problemas e propõe soluções adaptadas a cada realidade.  

Na coordenação e colaboração entre serviços de saúde, o SIMPLEX adotou algumas 

medidas de simplificação que foram sugeridas ou por funcionários públicos ou por 

cidadãos. A aprendizagem contínua é outra das apostas para que a resposta destes 

serviços continue a ser o mais adequada possível às necessidades do cidadão, conclui 

Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização 

Administrativa. As ofertas da AMA vão sendo adaptadas conforme o ciclo de vida do 

utente. 

 

Henrique Martins, Presidente do Conselho Diretivo dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS), também põe o cidadão no centro de todas as 

preocupações do SPMS e sublinha que, ao contrário do que erradamente tem sido 

disseminado, a aplicação do digital na saúde em Portugal tem excelentes resultados, 

estando entre os melhores da Europa: 970 médicos portugueses já assinaram uma 

receita no telemóvel. 
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Henrique Martins prefere falar de transição digital ao invés de transformação digital 

porque a velocidade a que cada português adere às novas tecnologias não é idêntica 

para todos. 25% dos portugueses não usa Internet e há 300 médicos em Portugal que 

não usam computador. Todavia, esta é uma realidade que vai ter de mudar a curto 

prazo porque, a partir de 30 de março de 2020, todos os médicos têm que passar 

receitas eletrónicas. 

Além do SNS – Serviço Nacional de Saúde - há grupos privados de grande dimensão 

que estão a apostar numa estratégia de uso digital. O destino final de qualquer 

estratégia assente no digital é sempre o de obter melhor saúde, não mais tecnologia. 

Nos SPMS o objetivo é criar um Conselho de Ética para as novas tecnologias porque 

esta é uma área muito sensível e que tem de ser analisada cautelosamente e sob 

vários prismas, nomeadamente na Cibersegurança e na Telessaúde. Devido aos riscos e 

ameaças crescentes em matéria de Cibersegurança, foi criado um GACS – Grupo de 

Acompanhamento de Cibersegurança na Saúde, que vai estudar o registo de saúde 

eletrónico e a área do cidadão. A Telessaúde deverá ter mais ferramentas para o 

cidadão e permitir uma pré-triagem telefónica. 

Henrique Martins deu como exemplo de uma aposta em Telessaúde bem-sucedida a 

que foi feita num rastreio de dermatologia à distância, que permitiu reduzir filas de 

espera e dar uma rápida assistência dermatológica aos doentes, despistando lesões 

malignas da pele. Desta forma, o Médico de Família, ao detetar no utente uma 

situação suspeita, tira fotografias que envia pelo sistema eletrónico de marcação de 

consultas para uma posterior análise dermatológica, na qual são transmitidas 

indicações de diagnóstico e tratamento ao médico da unidade de saúde ou o utente é 

encaminhado para um outro nível de tratamento. 

O próximo passo (a três anos) é que todos os hospitais do SNS tenham a mesma 

estrutura de dados “para permitir uma visão clínica integrada que cruze dados deste 

hospital com outros de cuidados primários”. 

 



Conclusões da APDSI sobre a Conferência “Saúde e Inovação Digital” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 5 

PAINEL 2: “INOVAÇÃO NA SAÚDE: DIGITAL, BIOTECH e 

MEDTECH” 

O segundo painel da manhã foi moderado pelo Professor Doutor Rogério Gaspar, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL). 

 

Ana Teresa Freitas, CEO da HeartGenetics, foi a primeira a apresentar a sua 

experiência profissional no âmbito da medicina personalizada assente nos 4 P’s: 

medicina com Precisão, Preventiva, Personalizada e Participativa.  

“No último século houve muitos desenvolvimentos na forma como a saúde 

personalizada tem evoluído. É verdade que as pessoas vivem mais, mas continuam a 

adoecer e toda a tecnologia dos últimos 20 anos tem sido focada na gestão da doença 

com base em dados clínicos, de laboratório, de imagem e de comportamento”, 

enquadra Ana Teresa Freitas. 

Contudo, medicina é também olhar para o estado de manutenção da saúde. Cada vez 

mais podemos ver e controlar o nosso estado de saúde em casa e seguir dados de 

biometria durante todo o dia. A HeartGenetics usa um sistema que faz integração de 

dados e cria relatórios que as pessoas podem usar ao longo da sua vida em benefício 

da sua saúde. 

Filipa Faria, diretora do Serviço de Reabilitação de Adultos 1 do Centro de Medicina 

de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuja 

vocação é tratar doentes com condições neurológicas graves e severas disfunções 

motoras.  

Na Conferência, Filipa Faria apresentou um exoesqueleto, que corresponde a uma das 

grandes inovações recentes do CMRA na área da reabilitação, para o qual houve a 

necessidade de formar engenheiros na equipa com recursos tecnológicos adaptados às 

novidades.  

Face às limitações funcionais importantes dos doentes do CMRA, as tecnologias 

ajudam a maximizar a recuperação neurológica, mas não fazem tudo sozinhas.  
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“Cada programa de reabilitação é feito de forma individual e em conjunto com a 

família do doente para se conseguir autonomia, inclusão e participação. O aspeto 

social é também fundamental. O doente tem de ter uma interligação com a 

comunidade. A perda da capacidade de marcha leva a uma redução da qualidade de 

vida”, sublinha a responsável. O treino de marcha pode ser realizado no solo, com 

tapete rolante ou robotizado – é aqui que entra o exoesqueleto, biónico, colocado nos 

membros inferiores e que permite uma marcha controlada por computador. É leve, 

portátil, utilizado por enquanto com fins terapêuticos e uma prova efetiva de como a 

tecnologia ajuda a maximizar o treino. 

 

Já a iLOF, trazida à conferência pela CTO Joana Paiva, é uma startup que mergulhou 

em pesquisas detalhadas e demoradas sobre os doentes com Alzheimer. A equipa 

descobriu que depois de 14 anos de ensaios clínicos, não foi encontrada nenhuma 

solução realmente eficaz no mercado. Os mecanismos biológicos que estão por detrás 

da doença ainda estão pouco esclarecidos. 

“A indústria farmacêutica tem um medicamento que funciona da mesma forma para 

todos os doentes, mas é necessária uma ferramenta de estratificação. Os ensaios 

clínicos também são muito invasivos, implicando sujeitar o doente a radiação ou a uma 

punção lombar. Os pacientes desistem dos ensaios clínicos e não há significância 

clínica que daí resulte”, aponta Joana Paiva.  

A iLOF oferece uma opção que permite obter através de um algoritmo, a partir de uma 

amostra de sangue, um diagnóstico e tratamento mais preciso. A startup já fez dois 

acordos com farmacêuticas e está a apostar no crescimento desta solução menos 

dispendiosa, menos invasiva e 70% mais rápida do que um ensaio clínico. Já está a 

decorrer um pedido internacional de registo de patente e, apesar da iLOF estar focada 

no Alzheimer, pretende vir a crescer e a investigar outras doenças neurodegenerativas. 

Os doentes têm taxas de falha sobre as doenças muito elevadas, as urgências estão 

muito sobrecarregadas e há muitas queixas. Observando este problema, José Bastos, 

CEO da knok Healthcare, vislumbra uma solução para reduzir estes números, através 

da vídeo-consulta, que substitui 15 % de visitas à emergência, 37% de urgências e se 
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traduz em menos 15% de ida aos consultórios. Em média, uma vídeo-consulta traz 80% 

de poupança de tempo em relação a uma consulta presencial, ao ligar pacientes e 

médicos através da tecnologia onde quer que estejam.  

“Em nenhuma circunstância estamos a limitar ou a restringir o acesso dos doentes aos 

médicos; estamos apenas a canalizá-lo melhor”, esclarece José Bastos. 

Para permitir que todos tenham acesso à “Panacea”, há uma opção que dispensa a 

aplicação. Permite utilização pontual via e-mail, envia notificações por sms e ajuda os 

mais infoexcluídos, dando-lhes acesso aos mesmos cuidados de saúde. A prescrição 

eletrónica fecha o ciclo de forma totalmente integrada e digital. 

Hugo Ferreira, fundador e diretor clínico da NeuroPsyCAD, traz também soluções 

para obter diagnósticos mais precoces em doenças neurodegenerativas e psiquiátricas. 

Nas doenças psiquiátricas não há informação quantitativa, daí que NeuroPsyCAD 

esteja a fazer uma recolha de informação por referência magnética, através de exames 

sem radiação ionizante, onde nada é injetado no doente, e em poucos minutos obtém-

se informação processada de forma especial, estudando a forma como a informação 

flui no cérebro. A avaliação da resposta farmacológica permite adaptar o tratamento a 

um determinado perfil. 

Na vertente de terapêutica digital, há um tratamento que expõe os doentes aos seus 

elementos stressores por forma a conseguir-se uma personalização do tratamento de 

acordo com a resposta de cada indivíduo. Esta terapêutica pode ser aplicada tanto na 

clínica, como ao domicílio. 

 

PAINEL 3: “QUAL O POTENCIAL DOS DADOS EM SAÚDE? 

MELHORES CUIDADOS, MAIS INOVAÇÃO?” 

Tendo por moderador Luís Lopes Pereira, responsável da Medtronic em Portugal, o 

debate do terceiro painel partiu da premissa de que a Med Tech em Portugal tem 

vindo a crescer em número de patentes registadas e a maioria das empresas 

responsáveis por esses pedidos de patentes são startups ou PMEs. Há, no entanto, um 
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dado que precisa de melhorar: as exportações são muito baixas em matéria de 

software de saúde. “O software tem o problema de não trabalhar em cluster, o que faz 

com que não tenha escala”, afirma Luís Lopes Pereira. 

 

Tiago Amaral, da Glintt, trouxe à conferência o caso de estudo SIGEC que incide sobre 

os locais onde são feitos os ensaios clínicos. “Portugal pode até estar no caminho 

certo, mas comparando com outros países europeus com população equivalente, 

estamos muito abaixo e temos potencial de crescimento neste mercado. Enquanto 

fatores competitivos temos o facto de sermos um país de ensaios clínicos reconhecido 

pela competência dos seus investigadores; já o nosso ponto fraco é o tempo de 

resposta”, descreve Tiago Amaral. 

O SIGEC envolve todos os atores intervenientes no ensaio clínico e quer colocar 

Portugal num ranking europeu muito acima daquele onde está hoje, por acreditar que 

somos um país onde se podem fazer mais ensaios e em fases mais precoces.  

O Portal Externo pretende aproximar a Indústria das Instituições onde decorrem os 

Ensaios Clínicos. A informação é centralizada, caracterizada e planificada, assegurando 

uma eficiente gestão e prazos de resposta mais competitivos. 

Submetido o ensaio no Portal Externo, a Instituição dispõe de toda a informação 

organizada, permitindo assim uma eficiente e adequada gestão financeira e de 

recursos. 

Com uma plataforma para exploração e manipulação dos dados podem ser criados 

indicadores globais, para cada etapa do processo. O SIGEC permite um total controlo 

do plano financeiro e das atividades decorrentes do ensaio. 

Ana Alexandra Pereira, da Everis, deu a conhecer uma solução pensada para os 

profissionais de saúde e que já foi implementada com resultados concretos e 

satisfatórios em dois hospitais de Espanha.  

Numa unidade de cuidados intensivos, há doentes em estado crítico, há pouco espaço 

para os profissionais trabalharem, e é também um ambiente crítico, com muitos 

equipamentos a produzirem dados em tempo real, o que deixa pouco tempo para 
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decisões seguras e rápidas. Muitos dados a serem debitados em simultâneo podem 

paralisar decisões. 

A Everis desenvolveu, então, uma solução direcionada aos cuidados intensivos que visa 

melhorar o atendimento dos doentes críticos de forma simples e rápida. Fornece 

melhor informação através de um único ecrã, melhorando a eficiência e a 

produtividade no trabalho. Os resultados traduzem-se em maior rastreabilidade, maior 

satisfação do doente, maior segurança e melhoria da tomada de decisão. 

O processo assenta numa arquitetura lógica que recolhe informação dos dispositivos 

conectados ao doente em tempo real, existindo um hub que regista e processa esta 

informação e a disponibiliza aos prestadores de cuidados de saúde. Os ecrãs têm 

informações diferentes, consoante se destinem a médicos ou a enfermeiros e está 

tudo acessível em mobile. 

 

O projeto RESISTIR, trazido por Paulo Sousa, CEO da Maxdata, mostrou como aplica 

ferramentas para controlo de doenças infeciosas ao cruzar dados clínicos, 

demográficos e meteorológicos, com informação geográfica, sociodemográfica, dados 

de emergência do INEM e informação científica e estruturada. Trata-se de uma 

plataforma para o conhecimento epidemiológico que apoia a decisão para a gestão. O 

impacto humano estimado aponta para uma redução de 40% em custos e em mortes 

anuais. 

Esta plataforma para a produção de conhecimento epidemiológico em tempo real 

inclui um sistema de alerta precoce de anomalias epidemiológicas de apoio à decisão 

para gestão personalizada em doenças infeciosas. 

Os objetivos passam por fazer uma identificação automática de elevado risco de falha 

de antibioterapia orientada às características da unidade hospitalar, fazer uma 

sinalização do risco de falha de antibioterapia e desenvolvimento de resistência ao 

nível do paciente, em curto espaço de tempo, e com atualização automática quando 

novos dados laboratoriais ou clínicos são inseridos, fazer uma monitorização contínua 

e dar alertas em curto espaço de tempo (minutos em vez de dias ou semanas) , de 

surtos de origem nosocomial (SN) ou comunitário (SC) na área de influência hospitalar 
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da unidade de saúde. Com todos estes dados a RESISTIR faz uma previsão 

automatizada da taxa de admissão hospitalar e resistência aos antimicrobianos ao 

nível da unidade de saúde. 

A Oracle tem um dos maiores provedores de serviços na área da saúde, o que lhe 

permite, com segurança, aliviar tempo e recursos em IT. Segundo Nuno Marques, a 

Oracle está a aproveitar a tendência de mudança no setor de saúde, nomeadamente 

tirando partido dos desafios que se têm vindo a colocar no âmbito da Cibersegurança e 

oferecendo soluções de tecnologias como a IA, blockchain e IoT.  

“Cada vez mais há uma gravitação de dados em redor das pessoas que lhes colocam 

sérios desafios. Com os dados em diversos silos, como podemos fazer para daí extrair 

informação útil?”, interroga-se Nuno Marques. 

A Oracle também dá suporte à telemedicina associada às novas tendências, 

desenvolvendo algoritmos e colocando a informação que, inicialmente, parece 

divergente, dentro da mesma base de dados. Ainda no âmbito da telemedicina está a 

ser feita uma aposta em devices para idosos de forma a assegurar-lhes um regime de 

medicamentação correto e toma a horas certas, o que “permite poupar dinheiro no 

que diz respeito ao excesso de consumo”, conclui. 

Telma Mota, da Altice, quis mostrar como a teleconsulta aplicada em instituições de 

saúde públicas e privadas facilita a correspondência remota entre profissionais de 

saúde, que os ajuda a formar diagnósticos mais precisos da patologia do doente. 

Medigraf e smartAL são duas soluções neste caminho. 

Os utentes deslocam-se aos hospitais regionais e através de ferramentas de 

teleconsulta podem comunicar com especialistas na unidade médica central. A 

Medigraf distingue-se das outras soluções, segundo Telma Mota, porque o hospital 

central pode visualizar as imagens que vêm de outros dispositivos como ecógrafos, por 

exemplo. 

Os benefícios vão além dos fatores económicos e clínicos, uma vez que também os 

aspetos sociais e humanos ganham relevância quando se obtém um diagnóstico mais 

especializado e mais correto sem o doente ter que se deslocar. 
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A smartAL tem o mesmo intuito, mas pretende fazer uma monitorização do paciente 

em casa ou nas instituições de apoio a seniores que estão mais vulneráveis, em 

situação de pós-operatório, ou a necessitar de assistência para realizar as suas tarefas 

diárias, como tomar medicação, por exemplo. A smartAL permite monitorizar o 

paciente através de vários dispositivos, agendar tarefas, criar alertas, fazer 

videochamadas para comunicar com quem o acompanha e realizar questionários para 

avaliação de saúde e bem-estar, o que motiva a pessoa a ter comportamento mais 

saudável. 

Neste caso, o utente pode fazer várias ações mesmo sem grande conhecimento em 

novas tecnologias, como via TV ou via smartphone (para os cuidadores). 

 

A Microsoft surge neste painel com a missão de capacitar e empoderar todas as 

pessoas e as organizações a fazer mais. Democratizar a utilização da tecnologia, 

garantir que todos tiram partido dela para atingir os seus objetivos sem ajuda de um 

profissional, são os objetivos a que Luís João deu particular destaque.  

Analisar e transformar dados para ajudar a cumprir objetivos médicos, partilhar esses 

relatórios e colaborar com outras equipas são tarefas que a Microsoft consegue 

proporcionar fazendo um trabalho de monitorização diária dos serviços de urgência, 

onde se consegue obter o cálculo do tempo médio decorrido desde a urgência até à 

triagem e à primeira consulta. Esta pode ser uma monitorização diária ou mensal, 

aplicada a adultos, crianças ou na pediatria.  

“Os próprios profissionais de saúde estão a fazer e a partilhar dashboards sem 

necessidade de recorrer a equipas de informáticos, são autónomos”, descreve Luís 

João. 

A Microsoft também permite a criação de apps pelos próprios profissionais de saúde 

que o podem fazer sem necessidade de recorrer a outros profissionais. 

 

Para José Tavares, Diretor de Soluções e Inovação da SAP, a tecnologia é um meio – 

um facilitador – para os serviços médicos obterem informação em tempo real sobre a 
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qual tomam decisões. A Mercy - Real World Evidence (RWE) - começou por dar um 

aumento e melhoria da relação do profissional de saúde com o paciente e veio a 

reforçar a eficácia e eficiência operacional. 

Depois de implementada nos Estados Unidos, a Mercy, ao cabo do primeiro ano, tinha 

300 mil pacientes influenciados por este processo de transformação digital. A Mercy 

desenvolveu uma plataforma abrangente de dados que partilhou com todo o 

ecossistema de saúde – hospitais, farmacêutica, reguladores e fabricantes de 

equipamentos. A SAP não se limitou a trabalhar na informação interna, mas quis 

disponibilizar essa informação e eventualmente monetizá-la. A sua missão é operar 

num mundo melhor e melhorar a vida das pessoas. 

 

OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO EM SAÚDE: Visão Nacional 

O que é necessário para uma empresa portuguesa ser global? Uma expansão 

internacional precisa de ter um parceiro e, para Portugal, esta não parece ser uma 

tarefa difícil, visto que, na área da saúde, os nossos hospitais são bastante exigentes, 

daí que as soluções portuguesas internacionalizam facilmente; o mercado português é 

muito inteligente. 

 

Ponciano Oliveira, Vogal do Conselho Diretivo da A.R.S. Norte, IP, considera que o 

grande desafio que se coloca à inovação do setor da saúde português, é exatamente a 

necessidade de se criar valor. “É preciso que haja um esforço na gestão da mudança e 

espera-se rentabilidade no longo prazo; um resultado concreto no fim de determinado 

processo”, diz Ponciano Oliveira.  

Todavia, nem tudo é fácil no decorrer deste processo porque o aumento das doenças 

crónicas, a proteção de dados, as expectativas dos utentes e o seu envelhecimento 

cada vez mais tardio, vão exigindo um maior investimento de tempo e recursos 

quando o que o mercado nos pede são, precisamente, melhores resultados com 

menos recursos. 
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A A.R.S. Norte tem estado a fazer a internalização de análises clínicas, no domínio da 

eficiência, e também a manutenção preventiva de equipamentos clínicos com dados 

sobre a vida do equipamento. 

O segundo desafio que a A.R.S. Norte tem pela frente é fazer um enquadramento 

normativo que garanta regras harmonizadas - interoperabilidade, disponibilidade e 

autonomia – para as instituições trabalharem em casos onde ainda não existam 

resultados ministeriais, constituindo-se como um parceiro privilegiado do Ministério 

da Saúde. 

O terceiro desafio está relacionado com a privacidade dos dados, “para onde estamos 

a caminhar e do que estamos disponíveis para prescindir”. 

 

Luís Pisco, o Presidente do Conselho Diretivo da A.R.S. de Lisboa e Vale do Tejo, IP, 

acredita que a inovação em saúde passa pela introdução de um novo conceito, ideia, 

serviço, processo ou produto, destinado a melhorar a investigação na área. 

Reduzir o desperdício e aumentar a produtividade sem comprometer a segurança dos 

doentes, é o grande desafio a que a A.R.S. de Lisboa e Vale do Tejo se propõe. 

Internacionalmente, a chave parece estar na prevenção enquanto elemento inovador. 

“O SNS tem sido lento a difundir a informação. A barreira maior que encontramos para 

a mudança é quando temos provas de que determinado modelo já não funciona”, 

lamenta Luís Pisco. 

As TIC são impulsionadoras da inovação na área da saúde, nomeadamente na 

generalização de boas práticas na prevenção, diagnóstico e tratamento. 

Outro desafio apontado para o futuro passa por aumentar a acessibilidade do paciente 

no caso de doença aguda e dar um apoio diferente aos idosos porque hoje em dia são 

ativos e produtivos por mais tempo, quer em comunidade, quer mesmo em casa. A 

tecnologia também deve ser usada para a prevenção e diagnóstico precoce da doença 

em edifícios construídos de raiz para serem usados enquanto instalações de saúde.  
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José Lopes, Vogal do Conselho Diretivo da A.R.S. do Alentejo, IP, considera que a 

sustentabilidade do SNS também depende da forma como a inovação é aplicada e 

admite que as infraestruturas atualmente disponíveis “não estão preparadas para tirar 

o melhor do que a inovação nos traz. A inovação é sinónima de adaptação e essencial 

para responder às mudanças contínuas que acontecem. O digital é uma só face da 

inovação tecnológica. Queremos proteger as pessoas e dar-lhes melhor qualidade de 

vida”. 

O RGPD surgiu como uma oportunidade, como algo que não veio travar o 

desenvolvimento. Era necessário aplicar um conjunto de regras que impedisse a 

violação de dados, e não é um travão ao desenvolvimento, como entende que está a 

ser percecionado. “Temos que nos organizar com objetivos definidos. Avaliando o 

desempenho, conseguimos corrigir as rotas e não serão as TIC mas os gestores a 

liderar”, finaliza José Lopes. 

Paulo Morgado, Presidente do Conselho Diretivo da A.R.S. do Algarve, IP, deixou as 

suas reflexões na conferência da APDSI, clarificando que inovação e transformação 

digital não são escolhas: “não podemos escolher se vamos ou não inovar. É uma 

realidade que se impõe às sociedades”.  

Os sistemas de saúde caminham para uma grande transformação digital e a dificuldade 

está em criar valor com as tecnologias e inovação, o que pode vir a ser um problema 

ao invés de uma facilidade, porque há sempre um custo associado. Não é certo que 

todos os países possam ter os meios necessários para acompanhar estes custos que os 

sistemas acarretam com a inovação e transição digital. 

Uma medicina de precisão, mais personalizada, a capacidade de prever o futuro de 

cada um de nós é uma expectativa que a A.R.S. do Algarve também alimenta, mas 

consciente de que a saúde também depende, além da genética, de conceitos 

ecológicos, ou seja, do ambiente e condicionantes sociais que vão ter influência na 

doença. “Todos nós temos que encontrar formas inteligentes de custear a inovação”, 

preconiza. 
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NOTAS FINAIS 

Em jeito de balanço, Filipa Fixe conclui que estamos numa das melhores fases no que à 

precisão de diagnóstico diz respeito e que essa “vantagem competitiva” tem de ser 

aproveitada por Portugal com uma maior aposta na internacionalização dos nossos 

softwares e serviços. “A inovação tem de trazer benefícios às pessoas. Poderemos 

comparticipá-la com os nossos impostos? Que outras formas se poderão estudar para 

alavancar essa inovação?”, desafia. 

No ano passado, a conferência da saúde da APDSI realizada em dezembro, teve por 

tema a Segurança Digital, em 2019 teve por tema a Inovação Digital e em 2020 vai 

voltar a realizar-se em Dezembro.  

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 
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