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Enquadramento

O Porquê do Estudo?
•

Apresentar os desafios do
Setor da Saúde em 2020

•

Contribuir para a resolução
dos vários desafios do Setor
da Saúde
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Deloitte UK’s Center for
Health Solutions

Metodologia
•

Tem por base desk research
mas também a nossa
experiência, observação de
tendências e entrevistas
com os vários stakeholders

•

Desenvolve ideias e partilha
inovações que incentivam a
colaboração dos vários
stakeholders da cadeia de
valor do Setor da Saúde
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Healthcare and Life Sciences Predictions 2020
Introdução das dez predictions
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http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/healthcare-and-life-sciences-predictions-2020.html
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O doentes estão-se a tornar mais consumidores
Doentes mais informados e exigentes na gestão da saúde

2020 Prediction
•

Os indivíduos estão mais informados sobre o seu
perfil genético, o seu estado de saúde e riscos
associados

•

Doentes informados exigem tratamentos específicos
e os melhores serviços

2020 constraints overcome

•

•

O cidadão assumir a responsabilidade da sua saúde

•

Preocupações subjacentes à segurança dos dados
e benefícios da partilha dos mesmos

•

Os profissionais de saúde estão ativamente
envolvidos no desenvolvimento e melhoria da
tecnologia

•

Evidências atuais

Partilha de registo clínico eletrónico pelos pacientes

© 2015. Deloitte Consultores, S.A.

•
•

52 % dos cidadãos norte-americanos entrevistados
em 2013 sentiam-se confortáveis em consultar um
médico ou outro profissional de saúde através de
vídeo
O acesso a registos eletrónicos clínico pelos
consumidores duplicou nos últimos cinco anos
Iniciativas governamentais para capacitar os
pacientes através de comunidades digitais e online,
como a PatientsLikeMe que tem mais de 300.000
membros cobrindo 2.300 condições de saúde
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Maior capacitação das pessoas na gestão e realização
dos seus cuidados de saúde em casa
Doentes em Diálise Peritoneal entre 2007 e 2013
Em 2013, a proporção de doentes
em Diálise Peritoneal, em Portugal,
foi de 6%, valor ainda abaixo da
média a nível Mundial (11%)
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Fonte: Portal da Diálise
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Prestação dos cuidados de saúde em 2020
A era da medicina digital: novas ideias conduzem a novos modelos

2020 Prediction
•

A casa dos doentes é o lugar onde a maior parte da
assistência médica ocorre

•

Os cuidados hospitalares são reservados apenas
para traumas e cirurgias de emergência

•

O contacto médico-doente é realizado virtualmente

•

Surgimento de novos modelos de financiamento
como partilha de risco

2020 constraints overcome

Evidências atuais

•

Posição das agências reguladoras sobre a
segurança e eficácia da tecnologia

•

PatientKnowsBest – plataforma baseada em cloud

•

Mudança de paradigma na prestação de cuidados
de saúde

•

•

Capacidade dos doentes realizarem os seus
cuidados de saúde em casa

A Kaiser Permanente Northern California
implementou um registo clínico electrónico para
internamento e ambulatório. O número de “e-visits”
cresceu de 4,1 milhões em 2008 para 10,5 milhões
em 2013

© 2015. Deloitte Consultores, S.A.
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Em 2014 a linha de Saúde 24 redirecionou 62% dos
utentes da urgência para os CSP ou auto cuidados
Encaminhamento final dos doentes

27,8%
Autocuidados

34%
Total de chamadas
atendidas: 689.042

Consulta Médica

33,8%
Urgência

4,4%
Emergência*
* Necessidade de ambulância médica
Fonte: DGS. Centro de Atendimento do SNS

Os cuidados à distância contribuem para otimizar a utilização de recursos do sistema.
© 2015. Deloitte Consultores, S.A.
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Dispositivos e aplicações mHealth em 2020
Medir a qualidade de vida e não apenas os indicadores clínicos

2020 Prediction
•

Aparelhos móveis permitem moldar a qualidade de
vida do indivíduo, ajudando a rastrear, monitorizar e
gerir o seu estado de saúde

•

Integração da informação de diferentes dispositivos
oferece uma visão abrangente do estado de saúde
do indivíduo

•

Novas parcerias médico/ doente com foco na
definição de estratégias de sensibilização,
autogestão e prevenção

2020 constraints overcome
•

Precisão e resolução de questões de
interoperabilidade entre dispositivos

•

Aprendizagem dos doentes na compartilha de dados
de saúde

•

O envolvimento do doente na gestão da sua saúde
conduziu a uma melhor adesão à medicação e a
uma melhor gestão de doenças crónicas

© 2015. Deloitte Consultores, S.A.

Evidências atuais
•

O número de aplicações móveis de saúde mais do
que duplicou em 3 anos (>100.000)

•

A receita relacionada com mHealth atingiu os $2,4
biliões em 2013 e é esperado que cresça para $22
biliões no final de 2018

•

As apps recolhem algumas centenas de milhões de
dados por mês
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Avanços nos Technology Enabled Care Services (TECS)
As oportunidades digitais e de mHealth estendem-se do simples ao complexo
Simples

Complexo

Saúde digital de
uso único

Saúde digital
social

Saúde digital
integrada

Saúde digital
complexa

Foco num único propósito
para um único utilizador,
tipicamente iniciado pelo
consumidor

Baseia-se no apoio e
incentivo prestado através
das redes sociais

Conecta aplicações
móveis e dispositivos com
o sistema de saúde formal

Alavanca informação
avançada e integrada para
apoio à decisão

•

•

Tecnologia móvel que
liga os pacientes aos
profissionais de saúde

•

Adaptado a vários tipos
de utilizadores:
consumidores,
profissionais e
administradores

• Analytics de previsão
aplicada a informação
complexa gerada através
de aplicações móveis de
mHealth

•

Aplicações móveis e
produtos wearable que
auxiliem o utilizador no
registo de informação
que pode ser
comunicada a outros

© 2015. Deloitte Consultores, S.A.

Gamification e
aplicações móveis
baseadas em
competição que
incentivam os
utilizadores a atingir
objetivos

• Foco em atingir uma
gestão ótima para uma
doença específica
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Cada vez mais serão potenciadas aplicações que
monitorizam o estado de saúde de forma integrada

Apple Health
Centraliza a informação recolhida
por aplicações de saúde e
desporto permitindo obter uma
visão geral da saúde do
cidadão. Eg:
•
•
•

frequência cardíaca
calorias queimadas
níveis de açúcar no sangue

Permite partilha de informação
com o médico, apoiando na
deteção precoce de doenças

Fonte: Apple
© 2015. Deloitte Consultores, S.A.
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Dispositivos biomédicos invadem o mercado

Health Patch
Smart Contact Lens

Lentes de contacto que medem
os níveis de glicémia,
monitorizados em
smartphones, para diabéticos.

Monitoriza os sinais vitais,
apoiando no controlo de
doenças cardíacas.
Partilha de informação com o
médico via bluetooth.

Smart Pills
Dispositivo em
formato de
medicamento
que monitoriza
a adesão
terapêutica e a
resposta do
organismo à medicação

Bomba de insulina
Mede autonomamente os
níveis de glicémia, partilhando
informação com o médico
através de smartphones.

Fonte: Smart Contact Lens - http://www.nytimes.com; Smart Pills - http://www.pharmacytimes.com/ ; Health Patch - http://www.vitalconnect.com/;
Bomba de insulina - https://www.accu-chek.com.br/
© 2015. Deloitte Consultores, S.A.
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Big Data em 2020
Os dados existentes podem ser transformados em informação
para vários fins
2020 Prediction
Os dados de saúde:
•

Transformaram-se numa infraestrutura nacional
prioritária que atrai financiamento

•

Transformaram o diagnóstico e o tratamento
personalizado

•

Melhoraram os resultados de saúde

2020 constraints overcome
•

Os cidadãos reconhecem o benefício da utilização
dos dados pessoais de forma adequada

•

Os médicos possuem dados em tempo real para
ajudar na tomada de decisão

•

Parcerias com a indústria farmacêutica no
diagnóstico, análises e prestação de cuidados de
saúde de confiança

© 2015. Deloitte Consultores, S.A.

Evidências actuais
• A era do registo clinico eletrónico chegou em conjunto
com a “explosão” de dados.
• Em 2011, demorava uma semana a sequenciar um
genoma (£100.000). Hoje demora menos de um dia (a
um custo significativamente menor – cerca de
£1.000).
• Os novos modelos de negócio “beyond the pill” estão
a emergir – parcerias entre farmacêuticas/empresas
de tecnologia etc
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A forma de interagir com o sistema mudou.
Potenciação de plataformas online e sistemas móveis
3.000
utilizadores
diários do Portal
do utente

1.700 consultas
solicitadas por
dia

+

+
890 mil
utentes já
registados

45 mil
profissionais
de saúde já
acederam

+
1 milhão de
utentes já
usufruíram de
serviços
electrónicos

25 mil
acessos
diários ao
portal

565
instituições
interligadas

Fonte: SPMS, Portugal e o E-Health: As transformações que não se vêem e as que se vêem, 2015
© 2015. Deloitte Consultores, S.A.
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