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Os Dados no tratamento e prevenção do VIH



A importância dos Dados no combate ao VIH
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• Nos EUA a luta contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) começou nos anos 80, tendo alcançado estágios de 

maior eficácia a partir de 2000/2010

• Objetivo: Diminuir a carga viral dos pacientes ao ponto de (estes ) deixarem de transmitir o vírus

• Especialistas dedicam a sua vida a este desafio mas existem muitas condicionantes e variáveis a considerar:

• Escassez de prestadores de cuidados de saúde e conhecimento limitado em VIH

• Escassez de verbas para testes e programas de tratamento em zonas rurais

• Ausência de programas sistemáticos de prevenção na causa (toxicodependência, pobreza, etc)

• Distância dos Centros de tratamento e ausência de transporte

• Falta de conhecimento sobre o VIH ao nível da comunidade

• Elevados índices de pobreza, baixa educação, falta de condições básicas de higiene

• Estigma, isolamento e descriminação



Optimização de Dados no combate ao VIH
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• No que respeita ao apoio do IT, notamos o seguinte: 

• Cada paciente tem um tratamento único – necessidade de um Registo Médico Eletrónico com capacidade de 

interoperabilidade, acesso presente e futuro e partilha com regras

• Angariação de pacientes dispostos e adequados a fazer parte da população de testes – criação de um 

repositório com informação de população disponível para estes testes clínicos (https://www.helpendhiv.org/)

• Colaboração entre diversos Especialistas (iniciativa D4C – data for care)

• Sistemas de Saúde Pública com capacidade de responder a todas as condicionantes de forma centralizada –

utilização eficaz de recursos, transportes, informação, e todas as restantes variantes

https://www.helpendhiv.org/


Gestão eficaz de grandes volumes de Dados
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Para que os Dados sejam utilizados de forma eficaz, implementam-se soluções que permitam a sua rentabilização.

1. Standardização de Dados de Saúde

• Healthcare Data Repository – Plataforma de troca de informação que agrega todos os dados para suporte 
administrativo, cliníco e financeiro. Utiliza um motor de terminologia padrão que permite uniformizar 

diversas abordagens nas referidas áreas.

• Seamless Exchange – Plataforma de interoperabilidade que permite por exemplo que uma entidade seja 
notificada quando o paciente realiza novos exames noutra e desta forma o registo eletrónico do paciente 
seja imediatamente atualizado

• Oracle Healthcare Foundation – Plataforma que agrega dados de diversas fontes (RH, Clinica, Financeira, 
etc.) permitindo diversos tipos de análise, como por exemplo, custo por paciente, taxa de readmissão, 
standardização de tratamentos complexos em múltiplas entidades e muitos outros.

• Oracle Healthcare Master Person Index – Plataforma de registo do utente e do profissional de saúde em 
utilização a nível mundial. Por exemplo, no Brasil gere mais de 320M de utentes.



Gestão eficaz de grandes volumes de Dados
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2. Autenticação de Dados de Saúde

• Master Person Index Solution – Agrega todos os dados de um paciente e pode ser acedida através de 
autenticação biométrica pelo paciente que controla a utilização da sua informação – disponível para todos 
num só repositório. 

3. Transformação de Dados em Conhecimento 
Neste ponto, o desafio passa por todos os intervenientes, estando cientes da existência de ferramentas adequadas 
para o objetivo no âmbito da:

• Utilização de Machine Learning e Inteligência Artificial para colmatar a escassez de recursos – utilizando os 
existentes de forma mais eficaz para saber por exemplo, que utentes necessitam de mais cuidados e são 
prioritários.

• Utilização de novas formas de atendimento e acompanhamento – telemedicina, monitorização remota, entre 
outros.



Our mission is to help people
see data in new ways, discover insights,
unlock endless possibilities.
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Obrigado!

Estamos à vossa disposição

nuno.marques@oracle.com
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