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MESA I
OS TRATAMENTOS MÉDICOS DO FUTURO
ABORDA OS TRATAMENTOS MÉDICOS DE FUTURO, NOMEADAMENTE A PESQUISA
SOBRE IMUNOTERAPIA E TERAPIA PERSONALIZADA, ALGO QUE IMPORTA A TODOS
E QUE ANTES ERA SÓ UM OBJETIVO - PERSONALIZAR OS TRATAMENTOS, TRAZENDO
MELHORES TRATAMENTOS E CUIDADOS A TODOS OS DOENTES, PERMITINDO
AUMENTAR A SUA QUANTIDADE E A QUALIDADE DE VIDA.
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A MEDICINA PERSONALIZADA:
PROMESSAS E DESAFIOS
ASTRID MOURA VICENTE
INVESTIGATORA PRINCIPAL - INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DOUTOR
RICARDO JORGE (INSA)

O Conselho da União Europeia definiu em 2015,
medicina personalizada como um modelo médico
que utiliza a caracterização dos fenótipos e genótipos
das pessoas (como a caracterização molecular, a
imagiologia médica, dados do estilo de vida) para
ajustar a estratégia terapêutica a cada pessoa no
momento certo e/ou para determinar a predisposição
a doenças e/ou prestar cuidados preventivos
atempados e devidamente direcionados. Nos
próximos anos, a medicina passará de reativa e
centrada na doença, para uma medicina assente
em 4 eixos principais - personalizada, preditiva,
preventiva e participativa - também denominada
medicina P4. Personalizada porque pressupõe
a caracterização de cada individuo; preditiva ao
permitir prever, com maior segurança, qual o risco
de um indivíduo vir a ter determinada patologia
e as suas respostas a fármacos, como a falta de
eficácia ou efeitos adversos; preventiva, quando
caracteriza o risco por evento permitindo definir
estratégias preventivas por indivíduo e participativa
porque envolve o cidadão, dando-lhe capacidade
de autoavaliação e auto-monitorização através da
recolha de dados para sua própria informação.
Existem alguns exemplos de promessas cumpridas
por parte da medicina personalizada: o rastreio
neonatal que permite identificar doenças para as
quais existe tratamento, reduzindo assim a sua
morbilidade e mortalidade; a farmacogenómica,
ao permitir caracterizar molecularmente os
indivíduos e tornando possível a previsão de grupos
de resposta com ajuste das doses e tratamentos; a
genotipagem, de que é exemplo a determinação do

alelo HLA-B*57:01 antes do tratamento com abacavir,
que eliminou novos casos de hipersensibilidade a
este fármaco; na área oncológica, a estratificação dos
doentes pela mutação EGFR e definição do regime
terapêutico por doente obtém uma maior eficácia
e menor reações adversas. Na Hipercolesterolémia
Familiar, é feita a pesquisa de mutações no gene LDLR
e estratificação dos doentes, tornando possível prever
o risco e determinar a terapêutica mais adequada
para cada doente. A medicina personalizada começa
a mudar o panorama e desenhos dos ensaios clínicos,
onde os grupos são feitos por tipo de mutação e não
por tipo de cancro, e assim os fármacos são testados
tendo como o alvo as mutações. No Reino Unido, foi
feita a sequenciação de 100 mil genomas, permitindo
identificar os perfis genéticos e moleculares
associando dados de estilo de vida e integrando o
registo eletrónico, aumentando o diagnóstico de
doenças raras e o conhecimento dos seus processos
fisiopatológicos. Outra vantagem é predizer o risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares
antes do aparecimento de sintomas, alterando
assim a prática médica.
Para apoiar esta área foi criado o Consórcio Europeu
para a medicina personalizada, para através da
sequenciação de 1 milhão de genomas promover
a deteção precoce de doenças, melhorias em
resultados clínicos e prevenção de doenças, com
diagnósticos mais rápidos que não se baseiam apenas
em sintomas. Portugal é um dos elementos deste
Consórcio e, através do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA), assume-se como um
dos parceiros neste projeto para o desenvolvimento
da medicina personalizada.
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REIMAGINANDO A MEDICINA:
COMO A TERAPIA CAR-T APROVEITA
O PODER DO SISTEMA IMUNOLÓGICO
PARA COMBATER O CANCRO
RICHARD FLAATEN
MEDICAL MANAGER - NOVARTIS

Em 2017, duas terapêuticas com linfócitos T
modificados com recetores antigénicos quiméricos,
mais conhecidas como terapia CAR-T cell, foram
aprovadas pela Food and Drug Administration
(FDA) e European Medicines Agency (EMA).
As células T CAR são linfócitos T modificados para
expressar recetores antigénicos quiméricos (CAR)
com afinidade para um alvo molecular específico.
O seu uso pretende colmatar a ineficácia imunitária,
que nem sempre funciona como é suposto, ao
assegurar um reconhecimento antigénico e
consequente ativação do sistema imunitário,
fazendo um bypass aos passos naturais do processo.
Um elevado número de patologias podem afetar
processos de formação das células estaminais até
às plasmáticas sendo o CD19 transversal em todo
o processo. Neste momento, as duas indicações com
aprovação são a Leucemia Linfoblástica Aguda (ALL)
e Linfoma difuso de grandes células B (DLBCL).
Após a identificação dos doentes, a produção de
células T CAR começa com a colheita de células
no hospital através de leucaférese e a amostra
é congelada e enviada para a fábrica. Depois as
células são re-programadas com o seu código
genético e reenviadas para o hospital para serem
administradas ao doente, numa única infusão.
Existem alguns efeitos adversos associados a estas
terapias que também é necessário gerir como
febre ou mialgias, mas pode apresentar reações
mais graves como insuficiência respiratória e renal,

por exemplo.
O processo de produção destas terapias é complexo
e irá obrigar a repensar toda a cadeia de valor
deste tratamento com necessidade de treino. Será
necessária uma elevada colaboração e coordenação
entre muitos profissionais de saúde, do hospital
e fábrica para que esteja sempre assegurada a
segurança do doente e de todos os intervenientes.
É mais uma das muitas mudanças de paradigma
no tratamento de doenças na próxima década.

O FUTURO

NA

MEDICINA

CONGRESSO NACIONAL da ORDEM DOS MÉDICOS
26 e 27 OUTUBRO 2018 | Reitoria da Universidade Nova | Lisboa

A NANOTECNOLOGIA NO FUTURO
DA MEDICINA REGENERATIVA
E PERSONALIZADA
ANTÓNIO SALGADO
INVESTIGADOR DO INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA
E SAÚDE – UNIVERSIDADE DO MINHO

A nanotecnologia é uma área recente na clínica
que cresceu muito nos últimos 20 anos. Richard
Feynman foi o criador do conceito da nanotecnologia
quando, nos anos 60, se perguntou porque é que
um computador ainda ocupava uma sala inteira.
A nanotecnologia dedica-se ao estudo da manipulação
da matéria numa escala atómica e molecular lidando
com estruturas entre 1 e 100 nanómetros.
A escala, extremamente pequena destas partículas,
permite desenvolver estruturas com impacto no futuro
da saúde e da medicina, já reconhecida pela FDA
desde da década de 90, tornando possível a chegada
a certos locais do corpo humano com mais eficácia
e segurança nas dosagens. Uma das áreas que mais
evoluiu foi a dos microfluídos que, pela capacidade de
manipular fluídos em quantidades muito pequenas
através de alta tecnologia, traz enormes vantagens ao
ser muito mais eficaz, mais rápida e usando uma menor
quantidade de amostras. Através da nanotecnologia
e dos microfluídos tem sido possível estudar com
elevada precisão os mecanismos que estão ligados ao
crescimento de axónios com aplicação no estudo da
doença de Parkinson. Existem outras plataformas que
permitem mimetizar órgãos e a sua fisiologia tornando
possível avaliar a aplicação de fármacos, estudar a
metastização percebendo como as células migram e
usá-las para estudar novos fármacos. Os microfluídos
têm também uma aplicação no diagnóstico: chips
para detetar células tumorais num processo mais
rápido e eficaz com muito menor concentração.
Ao nível das terapias, as nanopartículas têm sido
usadas para medicina regenerativa e personalizada,

usando partículas magnéticas que reconhecem
o tumor e induzem morte celular através de
hipertermia magnética ou ainda em sistemas
de libertação controlada de fármacos. No campo
da nanobiologia e das nanoparticulas biológicas
encontramos os exossomas.
Estes têm sido estudados na doença de Parkinson,
permitindo a recuperação de 30% da atividade
dopaminérgica com melhores resultados que o
transplante de células. Desta forma consegue-se
poupar tempo e recursos financeiros através de um
procedimento menos invasivo e, por isso, mais fácil para
o doente. Os nanorobots ou nanobots estão a ser
estudados para mimetizar células como plaquetas
ou para encontrarem células nervosas e emitirem
prolongamentos nervosos, podendo ser usadas na
clearance de agentes patogénicos e toxinas que
separam ou eliminam. No futuro pretende-se que, ainda
que não disponível aos dias de hoje, a nanotecnologia
produza terapêuticas mais direcionadas, eficazes
e seguras para os doentes.
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MESA II
COMO VAI SER O FUTURO DAS PROFISSÕES
DA SAÚDE?
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A SAÚDE NA HOLANDA EM 2030

HEALTHCARE IN THE NETHERLANDS IN 2030
CHRISTIAAN KEIJZER
PRESIDENTE DA NATIONAL ASSOCIATION OF SALARIED DOCTORS (LAD)

Foi realizado, na Holanda, o estudo “Cuidados de
Saúde 2030”. Este estudo teve a duração de 3 anos,
tendo envolvido centenas de profissionais de saúde
e doentes, com diversos papéis e responsabilidades.
O seu principal objetivo era identificar qual o modelo
de prestação de cuidados de saúde para o futuro.
Derivado das comorbilidades existentes atualmente
na população, mais complexa e envelhecida, foi
necessário criar um novo conceito de saúde que
define a saúde não como a ausência de doença, mas
como a capacidade para se adaptar e se autogerir.
Prevê-se que, em 2030, mais de 50% da população
terá condições crónicas e muitas limitações, pelo que
não será sustentável que as pessoas vão ao hospital
sempre que precisarem de cuidados de saúde. Deste
modo, foi desenvolvido o modelo ABCD que passa
por integrar o ciclo de vida da pessoa e adequar os
recursos às necessidades da população.

e mais próximo do doente e os cuidados de maior
complexidade são servidos em grandes hospitais mais
complexos e de forma mais deslocalizada integrados
com prestação de cuidados de saúde comunitária.
Considerando que, a maioria dos doentes está num
estadio completamente saudável, deve ser aplicado
um contexto mais preventivo e ao nível regional
podendo depois, quando necessário, ser suportado
por cuidados comunitários e próximos de casa. Esta
organização deverá ser refletida na formação e treino
dos médicos, coordenada por profissionais que façam
a organização e distribuição de recursos atendendo a
esta estrutura e deverá ser promovido o financiamento
baseado em resultados clínicos. Para que este modelo
se desenvolva, é necessário o planeamento adequado
de capacidades necessárias (incluindo definição
do número dos diversos profissionais de saúde),
financiamento, legislação e regulação.

Este modelo adota uma forma de prestação de
cuidados de saúde em que se fomenta a sua execução
a nível local e na comunidade, implicando a redução
no número de hospitais que prestam cuidados de
maior complexidade para um nível mais regional e
aumentando os hospitais que se encontram mais
perto da população, responsáveis por cuidados de
menor complexidade. O modelo ABCD contempla o
cuidado preventivo desde o momento do nascimento
até à morte, onde cada individuo tem definido um
plano de cuidados individual e local; ao nível da
comunidade, promovem-se os cuidados em casa
através de um prestador de saúde que coordena os
meios e recursos necessários; são prestados cuidados
hospitalares de menor complexidade a nível regional

Segundo outro estudo, o futuro das especialidades
médicas em 2025 passará necessariamente por
trabalhar com a tecnologia, com mobilidade do
médico e do doente, pelo que é necessário aumentar
a confiança e espírito de equipa, situando sempre o
doente (com multimorbilidade, mais vulnerável e mais
idoso) como o centro da organização. O relatório do
futuro da saúde na Holanda prevê que o sistema passa
pela prevenção, envolvimento, tecnologia e e-health
nos cuidados prestados na comunidade, reforçando
a autogestão da doença, realizando o máximo de
cuidados possível em casa num sistema com menos
hospitais, mais pequenos e menos complexos e numa
rede de poucos hospitais altamente diferenciados
e não de proximidade.
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QUAL O FUTURO PAPEL DOS MÉDICOS
APÓS O TASK SHIFTING E O SKILLS
MIX? A EXPERIÊNCIA SUECA
THOMAS ZILLING
PROFESSOR ASSOCIADO DE CIRURGIA DA LUND UNIVERSITY, SUÉCIA

A Suécia tem sido alvo de alterações nas organizações
e mudanças dos papéis dos prestadores de saúde,
com especial evidência para o alargamento das
competências e funções dos enfermeiros e sua
especialização. Os constrangimentos económicos,
e o peso da despesa de saúde em função do PIB é
muito variável entre países, sendo comum, em toda
a Europa, haver mais enfermeiros do que médicos.
Decorrente da agenda política, em 1996, e perante as
necessidades da população, foram implementadas
algumas medidas de expansão do papel dos
enfermeiros, nomeadamente a responsabilidade
da execução de alguns exames ou terapêuticas por
enfermeiros especialistas. Esta medida revelou-se
custo-efetiva face à remuneração obtida e quando o
tipo de intervenção não requeria obrigatoriamente
a intervenção de um médico. Neste sentido, há já
cursos de especialização de enfermagem em diversas
áreas clínicas, com formação superior e mais tempo
de estudo para poderem desempenhar tarefas mais
especializadas.
O uso das novas tecnologias de informação, como
telemedicina e e-health, permite uma redução do
custo dos cuidados prestados devendo, por isso, ser
utilizada como ferramenta para aceder a populações
que se encontram deslocadas.
É fundamental garantir uma comunicação correta e
clara devendo ser utilizada a língua nativa do doente
para assegurar a sua total compreensão. A utilização
dos enfermeiros em atividades mais específicas

e das novas tecnologias, permite aumentar a
disponibilidade dos médicos para a investigação
e desenvolvimento dos cuidados de saúde mais
diferenciados, devendo também liderar a definição
das políticas de gestão de saúde e acompanhar a
formação dos prestadores de cuidados. No futuro,
o papel do médico passará ainda por assegurar
a melhoria da qualidade dos serviços prestados
e a segurança dos doentes.
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A EVOLUÇÃO DAS ESPECIALIDADES
MÉDICAS - PERSPECTIVA EUROPEIA
VASSILIOS PAPALOIS
HEAD OF SPECIALTY FOR TRANSPLANT SURGERY FOR IMPERIAL COLLEGE
E SECRETÁRIO-GERAL DA UNIÃO EUROPEIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

A Suécia tem sido alvo de alterações nas organizações
e mudanças dos papéis dos prestadores de saúde,
com especial evidência para o alargamento das
competências e funções dos enfermeiros e sua
especialização. Os constrangimentos económicos,
e o peso da despesa de saúde em função do PIB é
muito variável entre países, sendo comum, em toda
a Europa, haver mais enfermeiros do que médicos.
Decorrente da agenda política, em 1996, e perante as
necessidades da população, foram implementadas
algumas medidas de expansão do papel dos
enfermeiros, nomeadamente a responsabilidade
da execução de alguns exames ou terapêuticas por
enfermeiros especialistas. Esta medida revelou-se
custo-efetiva face à remuneração obtida e quando o
tipo de intervenção não requeria obrigatoriamente
a intervenção de um médico. Neste sentido, há já
cursos de especialização de enfermagem em diversas
áreas clínicas, com formação superior e mais tempo
de estudo para poderem desempenhar tarefas mais
especializadas.
O uso das novas tecnologias de informação, como
telemedicina e e-health, permite uma redução do
custo dos cuidados prestados devendo, por isso, ser
utilizada como ferramenta para aceder a populações
que se encontram deslocadas. É fundamental
garantir uma comunicação correta e clara devendo
ser utilizada a língua nativa do doente para assegurar
a sua total compreensão. A utilização dos enfermeiros
em atividades mais específicas e das novas
tecnologias, permite aumentar a disponibilidade
dos médicos para a investigação e desenvolvimento

dos cuidados de saúde mais diferenciados,
devendo também liderar a definição das políticas
de gestão de saúde e acompanhar a formação
dos prestadores de cuidados. No futuro, o papel do
médico passará ainda por assegurar a melhoria da
qualidade dos serviços prestados e a segurança dos
doentes. O especialista europeu deve ser um clínico,
inovador, líder e humanitário, que saiba equilibrar
o desenvolvimento pessoal com o conhecimento
técnico, atitude e comportamento. O equilíbrio de
vida pessoal/profissional tem de ser salvaguardado
para proteção dos profissionais de saúde, tendo já
sido implementadas medidas de proteção em alguns
países. O estabelecimento de parcerias europeias
para troca de experiências é fundamental para que
todos façam parte do processo que se traduzam
em orientações europeias. No futuro, prevê-se que o
doente esteja no centro e não o hospital ou o médico.
A especialidade passará a ser encarada como um
meio e não um fim que responde às necessidades da
sociedade seguindo uma vertente mais humanística.
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MESA III
MENTES E MÁQUINAS DO FUTURO
A TECNOLOGIA TEM AVANÇADO EXPONENCIALMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS TRAZENDO
O FUTURO MUITO RAPIDAMENTE PARA O PRESENTE. TEM TIDO UMA IMPORTÂNCIA
PARTICULAR NA ÁREA DA SAÚDE. O IMPACTO DE QUESTÕES COMO A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL, A ROBÓTICA E A IMAGEM NO FUTURO DA MEDICINA SÃO HOJE VERDADES CADA
VEZ MAIS PRÓXIMAS, MAS AINDA A EXIGIR UMA MELHOR PERCEÇÃO DO SEU VERDADEIRO
IMPACTO. AS QUESTÕES LIGADAS À ÉTICA, À AUTONOMIA E À RESPONSABILIZAÇÃO
LEVANTAM DESAFIOS COMPLEXOS QUE ACOMPANHAM A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA.
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CARLOS CORTES

A SAÚDE E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MODERADOR

O FUTURO DA CIRURGIA

JORGE PENEDO

A EVOLUÇÃO FUTURA DA RADIOLOGIA
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TRANSFORMAR A SAÚDE E OS
GANHOS PARA OS DOENTES COM
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIDEDIGNA
ANDRÉ AZEVEDO
DIRETOR DA ÁREA DA SAÚDE - MICROSOFT PORTUGAL

A inteligência artificial (IA), tão falada nos últimos
tempos, representa a capacidade de uma máquina
mimetizar aquilo que é uma capacidade ou
inteligência humana. Esta funcionalidade, quando
colocada ao serviço das pessoas, permite amplificar
competências e funcionalidades, tornando os
processos mais eficientes e com poupança de
tempo e recursos. Houve o alinhamento importante
de três fatores para que nos últimos anos a IA tenha
assumido esta importância com forte impacto:
Big Data (extrair informação útil de enorme
volume de dados); capacidade de computação em
hiperescala trazida pela Cloud (processar volumes
de dados anteriormente impossíveis) e Algoritmos
poderosos. A inteligência artificial assenta em
Machine Learning, que consiste na capacidade de a
máquina aprender a correlacionar inputs e outputs
recebidos e criar o processo para atingir esses
resultados automaticamente. Estas capacidades
de replicação das capacidades sensoriais do ser
humano de visão (reconhecimento de imagem),
linguagem e discurso (correção ortográfica)
permitirão que o computador depois de reconhecer
imagem e texto, possa traduzir e compreender o
texto, permitindo rentabilizar as capacidades dos
médicos ao máximo.
A IA não vem substituir o ser humano, mas sim
permitir a sua valorização, não representando uma
concorrência homem-máquina, mas estendendo
as capacidades do homem em prol da sua
sustentabilidade.

A IA tem diversas vantagens que podem ser
aplicadas à saúde como a lógica de análise
preditiva, capacidade de automação, exploração
de insights, capacidade de personalização,
capacidade prescritiva - poder automatizar ações
de pouco valor permite capacitar as equipas para
que possam dar continuidade à relação médicodoente bem como fomentar a prevenção e estilos
vida saudável. Há cinco áreas onde pode haver
aplicação direta da IA na saúde: relação médico
doente, capacitação das equipas, facilitar e reduzir
tempos de preparação, mudança de contacto
esporádico para contacto mais continuado, ou
segurança e conformidade através de processos
mais regulados e cumprimento de requisitos.
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O FUTURO DA CIRURGIA: O ELEFANTE
OU O CAVALEIRO
JOSEPH AMARAL
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER JOHNSON AND JOHNSON CORPORATION

Todos os cirurgiões consideram cada corte como
uma oportunidade de cura. Hoje os doentes estão
dependentes dos hospitais e dos profissionais de
saúde para poderem resolver os seus problemas.
O poder e as decisões ainda estão dependentes de
um reduzido grupo de pessoas que fazem as regras
e lideram todo o processo.
No entanto, o paradigma vai mudar e o poder
vai mudar do médico para o doente, devido às
diferenças no perfil de consumo dos baby boomers
e dos millennials, muito mais virado para os
smartphones, a utilização frequente da internet
e o uso das redes sociais. Independentemente
da sua profissão, toda a gente tem de se focar
no que é o seu valor e na contribuição que pode
dar. Há diversas tecnologias que irão influenciar o
futuro dos médicos, nomeadamente a introdução
do blockchain que vai atribuir aos doentes a
propriedade dos seus registos, levando a uma
maior transparência e privacidade dos dados e
os médicos vão perder influência. A inteligência
artificial poderá levar à substituição de algumas
funções médicas nomeadamente de diagnóstico.
Como implicações deste novo papel da tecnologia,
os doentes terão acesso aos seus registos médicos,
as tarefas rotineiras serão subcontratadas e os
cirurgiões terão novas oportunidades de criar o seu
valor. A miniaturização criará novas ferramentas
de intervenção democratizando a tecnologia e
as competências técnicas, implicando que os
cirurgiões se devam focar na identificação de
soluções para os seus doentes.

As consequências também se irão refletir nas
doenças, os doentes serão recebidos em fases mais
precoces com impacto no número de intervenções
necessárias, como já se observa na redução do
número de cirurgias em alguns hospitais. Várias
empresas tecnológicas entraram na área da saúde
(sensores, wearables, telemedicina), permitindo
que o doente controle os cuidados prestados,
decidindo quando os quer receber e a interpretação
clínica será mais relevante que a técnica.
A utilização de nova tecnologia em âmbitos em
que não intervinham antes possibilitará acesso a
diagnósticos em fases mais precoces, tratamentos
personalizados e menos invasivos. No futuro o
médico será generalista devendo dominar as
soluções que resolvam o problema do doente e
não dominar a técnica. O doente será o condutor
da sua saúde, procurando soluções custo-efetivas
e a resposta para as suas necessidades médicas
verdadeiras.
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A EVOLUÇÃO FUTURA DA RADIOLOGIA
JOCHEN DORMEIER
SENIOR STRATEGIC CONSULTANT – SIEMENS HEALTHINEERS

Os últimos desenvolvimentos tecnológicos e
tendências na saúde têm sido disruptivos permitindo
uma medicina de precisão baseada em dados.
O modelo tradicional de pagamento/reembolso em
função da produção e número de procedimentos
está a ser alterado para um modelo focado
nos resultados clínicos e no custo por doente,
integrando todas as áreas com que este contacta
e mudando a perspetiva atual para uma perspetiva
transversal segundo a visão do utente.
Desta forma, surgem grupos de especialistas em
doentes preocupados em otimizar estes dois fatores
- interação da informação do doente e global.
O cenário futuro da medicina será uma otimização
contínua de um sistema baseado em dados. A
inclusão do individuo num suporte integrado
de decisão fazendo uso da quantidade de
informação disponível, transformando informação
em conhecimento e integrando-a na perspetiva
do doente e do seu processo global – patologia,
doente, história familiar, imagem, laboratório.
A representação da informação permite confirmar
diagnóstico, integrar e associar as diversas
informações para fazer uma análise de risco numa
perspetiva holística.
No caso da radiologia verifica-se que a maior
parte dos procedimentos são de baixo custo.
A Inteligência artificial aplicada à radiologia permite
ajudar na leitura dos exames, tornar o processo

mais eficiente, com uma análise que complementa
o olho médico. Assiste-se à melhoria da qualidade
reduzindo o custo, reduzindo viés e variabilidade.
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MESA IV
A FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
A ATUAL ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE TEM VINDO A DEMONSTRAR-SE
GRADUALMENTE DESAJUSTADA. AS ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS DA SOCIEDADE
EUROPEIA, OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E CIENTÍFICOS, A CRESCENTE EVOLUÇÃO DA
SOCIEDADE DIGITAL, AS PRESSÕES ECONÓMICAS E AS EXIGÊNCIAS CRESCENTES POR
PARTE DA POPULAÇÃO TÊM MODIFICADO O TIPO DE CUIDADOS PRESTADOS, QUER
A NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS QUER NA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR.

PRESIDENTE
ALEXANDRE VALENTIM LOURENÇO
MODERADOR
RUI CAPUCHO

PRINCIPAIS TÓPICOS
REFORMA HOSPITALAR ESPANHOLA
SOLUÇÃO NACIONAL EHEALTH
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MEDICINA GERAL E FAMILIAR
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REFORMA HOSPITALAR ESPANHOLA
- COMO MELHORAR A QUALIDADE
E A EFICIÊNCIA
JAVIER GARCIA ALEGRIA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA – HOSPITAL COSTA DEL SOL,
MARBELLA, MÁLAGA, ESPANHA

Na futura organização dos cuidados de saúde o
maior problema e desafio é o envelhecimento
da população e Portugal não foge à regra. Com
o passar dos anos, a esperança média de vida vai
aumentando sendo as mulheres portuguesas as
terceiras com maior EMV. Ao nível demográfico,
em Portugal ocorre 1 nascimento a cada 7 minutos,
1 morte em cada 5 que, juntamente com os dados
da migração significa uma perda de população de
1 pessoa em cada 13 minutos numa distribuição
geográfica da população pouco homogénea. Em
Espanha, a crise de 2008 afetou muito a despesa
em saúde e, em 2015, ainda não se observava
recuperação desse mesmo decréscimo. Contudo,
o número de doentes continuam a crescer, com
as admissões de doentes maiores que 75 anos, um
aumento de 16% para 30% das admissões totais,
associado a um aumento da comorbilidade. Hoje,
nos adultos, a multimorbilidade é a doença mais
comum.
As dimensões da gestão clínica são a produção,
o custo, a qualidade e satisfação. Associados a
cuidados de alto valor privilegia-se a segurança
do doente, a qualidade, o custo, os resultados
clínicos e a inovação.
Antes da crise era importante reduzir os tempos de
internamento tendo estes decrescido 16,5%, entre
1997 e 2015. Com isto foram também reduzidas o
número total de camas. Em 2017, Espanha tinha
3 camas por 1000 habitantes versus a Alemanha
com 8 camas por 1000 habitantes.

Mudou também a forma como prestamos cuidados
de um modo tradicional (casa, urgência, centro
saúde, consultas, hospitalização) o que está
obsoleto. Hoje temos consultas virtuais, hospitais
de dia, centros de doentes crónicos e hospitalização
domiciliária. Tudo isto teve também influência
nas especialidades médicas que mais receberam
doentes em Espanha: medicina interna subiu 53%
de 2005 a 2015.
COMO MELHORAR ENTÃO A EFICIÊNCIA NAS
HOSPITALIZAÇÕES? Avaliação integral antes da
admissão, história clinica, trabalhar em equipa com
os cuidados primários, checklists de hospitalização,
programa de alta segura, registo eletrónico, entre
outros. No Hospital Costa del Sol, com vista a
uma melhor organização dos cuidados, existem
hoje consultas com referenciação nos centros
de saúde, sistemas de avaliação de resultados
clínicos incluindo comparação entre hospitais,
continuidade dos cuidados com o mesmo médico
em todo o percurso, programas por patologia e de
antibióticos. Neste sentido são medidos alguns
indicadores de qualidade e segurança como o
Minimum Basic Data Set, efeitos adversos, erros
de medicação, infeções nosocomiais e resultados
clínicos.
Assim, podem considerar-se chaves para o êxito
de um serviço clínico a liderança, a cultura da
organização, o profissionalismo, o trabalho de
equipa, o registo de saúde eletrónico, ferramentas
de gestão com incentivos e, por último, mas não
menos importante o benchmarking.
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SOLUÇÃO NACIONAL EHEALTH
- A EXPERIÊNCIA FINLANDESA
TEEMUPEKKA VIRTANEN
SENIOR ADVISER EHEALTH PROJECT, MINISTERY OF SOCIAL AFFAIRS
AND HEALTH

DIGITALIZAÇÃO DA SAÚDE E CUIDADOS SOCIAIS.
A experiência finlandesa já tem uma longa história
de evolução no sentido da digitalização da saúde
e serviços sociais. Nos anos 90 tinham vários
sistemas locais e isolados, que mais tarde evoluíram
para sistemas regionais e hoje um sistema nacional.
Mas o caminho foi longo e complexo. A abordagem
para um sistema nacional e a legislação começaram
em 2007, a implementação começou em 2012 e só
em 2016 é que tudo estava pronto. Foi nessa mesma
altura que os prestadores privados se juntaram
a esta troca de informação.
A solução nacional consiste em 3 partes principais:
um repositório da informação do doente, o serviço
de prescrição eletrónica e acesso aos cidadãos.
As vantagens de um repositório de informação de
saúde centralizada são várias. A informação está
sempre atualizada, permite troca de informação,
melhora a segurança dos doentes, diminui a
necessidade de arquivar localmente a informação
e oferece um bom suporte para melhores
estatísticas, nomeadamente para investigação.
Para além de informação de saúde o repositório
inclui também informação dos s erviços sociais.
A prescrição eletrónica foi o primeiro passo de
todo o processo. Hoje 99% das prescrições são
eletrónicas, sendo obrigatório desde 2017. A página
MyKanta para cidadãos permite a visualização de
informação possibilitando uma participação ativa
do doente. A aceitabilidade de todo este processo
é bastante elevada: 50% dos adultos são utilizadores e

em média, por mês, registam-se cerca de 1 milhão de
visitas à plataforma, superando todas as expectativas.
O mais popular é o pedido de uma prescrição sem
necessidade de uma visita ao médico.
Os principais desafios destes sistemas, não estão
relacionados com a sua construção (pois não é
difícil nem o mais caro) mas sim substituição de
sistemas anteriores e a mudança de processos
devido à elevada resistência encontrada. Por outro
lado, estes sistemas consomem tempo a implementar
devido à sua complexidade.
São planos futuros o maior foco nas pessoas
com a criação de registos pessoais de saúde em
aplicações, retirar informação das instituições para
se tornar mais flexível e ser usada a nível nacional
e descobrir novas maneiras de prestar cuidados
médicos pois só retiramos vantagens dos sistemas
eletrónicos mudando também a maneira como
fazemos as coisas.
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NA MEDICINA GERAL E FAMILIAR
LILIANA LARANJO
INVESTIGADORA NO CENTRE FOR HEALTH INFORMATICS – AUSTRALIAN
INSTITUTE OF HEALTH INNOVATION, UNIVERSIDADE MACQUARIE, SIDNEY

Recentemente ouvimos falar com muita frequência
em inteligência artificial e do seu papel na
medicina e na saúde. Fala-se da automatização de
diagnósticos, predição de resultados de saúde em
áreas como a diabetes, risco de suicídio e doença
cardíaca e surge a questão: “substituirá os médicos
no futuro?” não se prevendo que vá resolver todos
os problemas.

Assim, existem algumas consequências não
desejadas da IA como a qualidade da decisão,
uma vez que depende da qualidade dos dados; o
conceito de black-box (alguns métodos produzem
resultados sem explicarem o processo) e o perigo
do viés da automatização (quando se confia
demasiado nas máquinas) e perda da técnica
(deskilling).

Na saúde há espaço para melhoria mas também
riscos. A inteligência artificial (IA) é a capacidade de
um computador imitar o comportamento humano.
Já se fala deste tema desde os anos 50 mas hoje os
computadores conseguem processar a informação
muito mais rápido. A IA está já presente no nosso
dia-a-dia nos assistentes de conversação como a
Siri, a Alexa usada para saber o tempo ou lembretes.
Estes assistentes são cada vez mais usados na
saúde respondendo a questões relacionadas com
tratamentos farmacológicos ou dietas.

Em suma, a IA tem potencial para melhorar a
qualidade dos cuidados saúde tendo em atenção
que qualquer tecnologia, quando mal desenhada,
mal implementada ou mal utilizada pode levar
a riscos na segurança dos doentes. O médico
de família está numa posição importante para
aconselhar os doentes acerca dos potenciais
benefícios e perigos destas tecnologias.

Neste sentido, foi feita uma revisão sistemática
da utilização dos assistentes de comunicação
na saúde e, dos 17 artigos da revisão, 7 avaliavam
sistemas de conversação. A maioria dos estudos
avaliou a performance técnica do assistente mas
não a eficácia e segurança.
Existem riscos desta tecnologia na segurança
do doente como se verificou após avaliação da
resposta dos assistentes em caso de ataque
cardíaco. Perante a suspeita, a Siri identificou o
problema e referenciou para emergência mas os
outros assistentes não.
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MESA V
COMO SERÁ A FORMAÇÃO DOS MÉDICOS
NO FUTURO?

PRESIDENTE
CATARINA PERRY DA CÂMARA
MODERADOR
ANA FERREIRA CASTRO

PRINCIPAIS TÓPICOS
AO PAPEL DA INVESTIGAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS MÉDICOS
OS AVANÇOS NA SIMULAÇÃO CLÍNICA
FORMAR MÉDICOS, TRANSFORMAR PESSOAS
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O PAPEL DA INVESTIGAÇÃO BÁSICA
NA FORMAÇÃO DOS MÉDICOS
DO FUTURO
LUÍS MOITA
INVESTIGADOR PRINCIPAL - INSTITUTO GULBENKIAN DE CIÊNCIA

A história guiada pela curiosidade fez evoluir muito
a medicina, como foi notório em muitos casos para
o desenvolvimento de diversos fármacos e tendo
estado na base do desenvolvimento da tecnologia
dos hibridomas e sistema de replicação hepatite
C, inibição do sistema de regulação negativa
imunitário para terapia oncológica e ativação da
resposta imunitária para imunizar os anticorpos.
Cerca de 80% das maiores terapêuticas
transformadoras surgiram a partir de resultados
da investigação académica básica, que só foram
incorporados em fármacos décadas mais tarde.
Estes exemplos demonstram como a investigação
básica foi fundamental em muitas das terapias
existentes atualmente.

iniciativa que visa promover o diálogo entre clínicos
e investigadores criando uma rede de partilha de
conhecimento, informação e expertise. O Instituto
Gulbenkian de Ciência criou uma parceria com
diversas instituições médicas locais, com vista ao
acompanhamento mais próximo dos projetos de
investigação, fomentar a comunicação com os
clínicos, conhecer quais as questões que ainda
não foram resolvidas, que situações não têm ainda
solução para que possam trabalhar conjuntamente
nessas questões. São necessários mais meios para
promover a investigação em contexto clínico como
seminários de investigação, cursos para desenvolver
projetos científicos, receber clínicos em estágios
de formação e abrir programas PhD.

No entanto, assiste-se a um conflito entre duas
culturas, a dos investigadores e a dos clínicos que
tratam doentes, interagindo e dialogando muito
pouco. As consequências da dissociação destes
dois grupos traz um decréscimo do interesse
na investigação pelos clínicos, redução do número
de publicações em revistas médicas e o número
de investigadores clínicos tem diminuído.

Os clínicos não devem deixar a ciência para os
cientistas porque a ciência e a investigação baseada
na curiosidade está na fundação da medicina
moderna.

Em simultâneo, há uma incompreensão comum
sobre investigação básica quando os métodos
clínicos e de investigação são os mesmos e devem ser
associados para reforçar a investigação e promover
novas descobertas feitas por investigadores clínicos,
tal como houve no passado. Para dar resposta
à preocupação com a falta de diálogo e interligação
entre formação/educação e clinica, foi lançada uma
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OS AVANÇOS NA SIMULAÇÃO CLÍNICA
COMO UM PARADIGMA DA EDUCAÇÃO
CHARLES DOCHERTY
DIRETOR - CENTRE FOR INNOVATION IN MEDICAL EDUCATION (CIME), AGA
KHAN UNIVERSITY (AKU)

Em 1983 foi criada a Universidade Aga Khan
no Paquistão. Uma instituição que se encontra
atualmente presente em 7 países. Embora seja
uma zona politicamente turbulenta, face ao
agravamento dos indicadores de saúde e às
necessidades da população, Aga Khan decidiu
investir e criar, em 2015, a universidade e o centro de
inovação médica (CIME) para promover a melhoria
dos cuidados de saúde no país.
Este centro pretende responder a uma necessidade
ética, servindo como promotor de inovação
curricular e incubadora de ideias, sendo as melhores
encaminhadas para comercialização.
Desde 2015 que promove workshops e outros
eventos (com e sem simulação) que têm vindo a
aumentar em número e em qualidade das sessões.
Dispõe de diferentes espaços de simulação com
capacidades que não existem em nenhum outro
local, como um laboratório dentário, sala de
internamento com 8 e 20 camas, blocos operatórios
que contam com todos os equipamentos habituais
nesses ambientes como os ventiladores, quer de
adultos quer pediátricos. Conta também com
simuladores para obstetrícia e neonatologia,
neurocirurgia, oftalmologia bem como simuladores
dos equipamentos para exames diagnóstico
e de outros procedimentos médicos invasivos,
permitindo treinar técnicas mais específicas com
cateteres e dispositivos, sentindo o mesmo que
com um doente real, saindo capazes de operar
na vida real. Simula o “care continua”, através

de cuidados continuados, principalmente pertinentes
no caso da patologia cardíaca e nascimentos em
casa, permitindo também perceber e identificar os
dispositivos e materiais necessários.
Nestes espaços é também possível treinar os
médicos em diferentes níveis de competências não
apenas técnicas, mas também nas competências
soft de liderança, capacidade de decisão, delegação,
comunicação, feedback e priorização.
Foi necessário inovar para responder às necessidades
locais e culturais, permitindo aumentar o treino e
segurança do doente e desenvolver os seus próprios
indicadores de performance.
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FORMAR MÉDICOS, TRANSFORMAR
PESSOAS: A INOVAÇÃO DO ENSINO
MÉDICO
MARIA AMÉLIA FERREIRA
PROFESSORA CATEDRÁTICA DA FACULDADE DE MEDICINA UNIVERSIDADE
DO PORTO

A formação dos médicos está a sofrer grandes
alterações decorrentes das atuais mudanças
na sociedade, como a internacionalização, a
globalização ou a geração Z. A forma como eram
adquiridas as competências já não pode ser
utilizada, mas continua a ser necessário aprender
a pensar cientificamente, com criatividade e espirito
crítico.
Há três grandes desafios hoje em dia relativamente
à mudança e inovação, à incerteza e complexidade
do meio e do ponto de vista da narrativa e
humanística inerente ao meio clínico. A inovação, o
desenvolvimento tecnológico, a internacionalização
da educação médica e a introdução da tecnologia na
prática clínica são novas ferramentas que devem ser
usadas, não só para ensinar a técnica, mas também
os valores do cuidar e do pensamento crítico.
A criatividade e pensamento crítico juntamente
com o conhecimento técnico e científico e ainda
as competências sociais e comportamentais são
as três dimensões cruciais para o desenvolvimento
da medicina. Houve uma evolução do perfil
médico desde o século XVIII que se inicia no
aprendiz, passando pelo cientista e finalmente
o profissional, mantendo-se hoje em dia, embora
de forma diferente, e incluindo várias missões
como a investigação.
Os desafios da educação médica no século XXI são
a falta de recursos, a expansão do conhecimento
médico e a redução do tempo de presença física

em sala de aula com uma diversidade de espaços
alternativos que não existiam antes.
O segundo desafio prende-se com a incerteza
e complexidade derivada da entrada das novas
tecnologias na medicina e a forma de as utilizar
para promover a proximidade, aumentar o tempo
e atenção com os doentes. O papel dos médicos
irá mudar e é preciso tolerar a incerteza do erro
humano ou da dúvida, mantendo os valores
e assegurando a humanidade da medicina,
associados aos desafios éticos, técnicos ou ao
trabalho em equipa.
A narrativa e humanidade é o terceiro desafio
relacionado com as competências sociais e interrelacionais a serem adquiridas e desenvolvidas
quer do ponto de vista pessoal, social e ético e na
relação com o doente, como consta na Pirâmide de
Miller. Isto permitirá criar a identidade enquanto
profissional, mas também poder aprender e cuidar
do doente, celebrando a diversidade. Ao aliar estas
vertentes com a competência técnica, poder-se-á
obter verdadeiras relações humanísticas com os
doentes, essenciais nos dias de hoje.
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CONFERÊNCIA I

O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
NO FUTURO DA SAÚDE - INTERAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA MEDICINA
DO FUTURO
PEDRO JANELA
CEO, FUNDADOR E CO-OWNER DO WYGROUP

Atualmente, a interação e comunicação médicodoente gasta 50% do tempo na manipulação do
computador pelo médico. A tecnologia não serve
o médico e o espaço dedicado ao doente é muito
pequeno. Neste sentido, a usabilidade do ato médico
é cada vez mais relevante e colocar o utilizador em
1º lugar é crucial. Assim torna-se essencial retirar
processos administrativos do médico.
Ao analisar a interação homem-máquina observa-se
que 6 horas por dia são gastas em interfaces
com ecrãs e aparelhos móveis e inteligentes. Em
Portugal, apesar da audiência da televisão ter
diminuído cerca de 25% este ano, as redes sociais
e aplicações móveis têm ganho importância. Os
médicos deveriam trabalhar mais com o doente,
pois só assim é possível construir uma relação
de confiança.
As atividades mais simples poderão ser realizadas
à distância, enquanto que as mais complexas
devem ser realizadas pessoalmente. A tecnologia
deve servir para ajudar o ser humano nas tarefas
mais simples do seu trabalho e naquelas que
lhe retiram tempo para maior foco no dif ícil
e complexo.

Por outro lado, as apps têm de ser nativas – igual ao
patamar de qualidade da comunicação tal como
acontece naturalmente. A experiência do utilizador
tem de ser fácil e extraordinária, levando-o a querer
uma maior utilização das aplicações disponíveis.
Assistimos a uma mudança no modo como
consumimos: Deixámos de consumir digital na
horizontal para uma perspetiva mais vertical, pois
é mais nativa e Natural, fazendo muita diferença
na comunicação e na relação de confiança que se
cria pois capta toda a comunicação não-verbal.
O ritmo rápido a que ocorre a evolução tecnológica
é provável que vá continuar assim, com o aumento
da velocidade de processamento ou a alta resolução.
Hoje temos imensos dispositivos que poderão
ajudar na relação médico doente: smartphones,
óculos, relógios.
A inteligência artificial já evoluiu no sentido
de ser usada na prática clínica e pode ter um
papel muito importante no reconhecimento de
imagem pois é fácil para os computadores fazê-lo.
A Alexa da Amazon já responde a várias perguntas
de saúde podendo esta funcionalidade também
ser extensível à linha Saúde 24 ou na marcação
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de consultas, por exemplo. No futuro, o consultório
médico terá de se focar na usabilidade: Sem papel,
visualização de dados em contexto automático por
tablets, reconhecimento facial, reconhecimento
da fala e update automático dos sistemas de
informação.
Em fase de investigação há muita coisa a ser
feita em várias empresas como a Openwater,
Paradromics, Kernel. Estuda-se se será possível a
criação de mundos virtuais na cabeça das pessoas,
a utilização de MRI, imagem por ressonância
magnética, para copiar o pensamento, reproduzir
e captar as ondas cerebrais dos neurónios
substituindo assim a ressonância magnética
devido ao seu elevado custo e desconforto para o
doente. Por outro lado, investiga-se a viabilidade
de nanorobots sem necessidade de baterias pois
são alimentados por ondas magnéticas e várias
antenas com a vantagem de não precisarem de
ser substituídos. Na Nectome querem captar
e gravar a memória.
No futuro poderemos ter um sistema de realidade
mista e virtual: ver mundos que não se vêm de
outra maneira num mundo com médicos mas
sem computadores.
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CONFERÊNCIA II
PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL SILVA

O FUTURO DOS CUIDADOS DE SAÚDE:
O INVERNO ESTÁ A CHEGAR
LUCIEN ENGELEN
DIRECTOR FUNDADOR DO CENTRO RESHAPE DO CENTRO MÉDICO
DA UNIVERSIDADE RADBOUD, HOLANDA

Há muita coisa a acontecer no mundo da tecnologia.
Todos os dias nos apercebemos das mudanças,
observando-se sucessivas ondas de disrupção.
Os Robots/humanoides são hoje uma realidade,
usados nos atendimentos automáticos, para dar
assistência às pessoas, perceber necessidades e
preocupações, encaminhar e responder. Há novos
modelos de negócio a emergir e as mudanças de
paradigmas estão em todo o lado e a acontecer em
todos os setores, como é o caso do fim da carta de
condução com os carros sem condutor.
Assistimos à entrada de novos players na saúde
como a Amazon e a Apple, que não eram os
tradicionais. Temos hoje um sistema aprovado
pela Food and Drugs Administration (FDA) que
faz eletrocardiogramas através de um relógio ou
pequenos dispositivos portáteis. Estes já permitem
enviar por email ou imprimir o ECG podendo ser
avaliado por um médico a um preço baixo sem
necessidade de consulta. Empresas tecnológicas
produzem agora dispositivos médicos aliados

a outras tecnologias, como o caso da Philips, que
desenvolveu ultrassons que se ligam ao telefone.
Nestas ondas de disrupção, veremos muitas
atividades que passarão dos hospitais para casa e
para o telefone. A saúde vai passar a ser um ramo
de software e haverá deslocalização dos cuidados
suportados com soluções de telemedicina. Os
cuidados de saúde serão 80% relacionados com
questões de logística. Iremos precisar de hospitais
diferentes e espaços diferentes.
A medicina preditiva poderá antecipar os eventos
e as respostas, tal como prever quando vai ocorrer
um enfarte ou uma hipoglicemia baseada na
taxa da variabilidade cardíaca (HRV). A medição
e conexão será contínua.
Na Holanda, 45% dos profissionais entram em
burnout e é algo que não é sustentável e onde a
tecnologia pode ajudar. Já é possível fazer chamadas
de vídeo médico-doente depois de ultrapassados
os problemas de regulamentação e financiamento.
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Há barreiras (pré-caos) que, uma vez ultrapassadas,
vão permitir o boom pós-caos e o aumento
exponencial das soluções. Como dizia Johan Cruyff,
devemos saber onde a “bola” vai estar na saúde à
semelhança da importância que esse facto tem
no futebol. É importante prever para onde vai a
saúde, antecipar e ir para lá. O Alexa da Google é um
exemplo da aplicação de novas soluções ao serviço
dos médicos e integração de sensores na prática
diária.
No futuro, os cuidados de saúde serão deslocalizados,
o acesso à informação será democratizada e cada
vez mais digital. Teremos doentes com mais
empowerment focados na prevenção.
Esta mudança de paradigma depende da vontade
e da necessidade de mudar, das capacidades de
liderança, visão estratégica mas o grande entrave
à mudança continua a ser a cultura. A realidade
aumentada permite-nos alcançar algo que
pensávamos impossível. Toda a gente pensa que
é impossível até alguém aparecer e mostrar que
é possível.
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CONFERÊNCIA III
PRESIDENTE
MIGUEL GUIMARÃES

O FUTURO DA MEDICINA ESTÁ NO SEU
PRINCÍPIO:O SER HUMANO
D. MANUEL CLEMENTE
CARDEAL-PATRIARCA DE LISBOA

D. Manuel Clemente, na dupla qualidade enquanto
acompanhante e utente dos serviços de saúde,
evidência que é nos hospitais que se encontra a
maior concentração de humanidade por m2 que
existe na sociedade.
A Medicina como ciência, significa um saber certo
mais do que um certo saber, porque a consciência
das coisas (com-ciência) transmite o que sabemos a
fundo sendo um reflexo da realidade que se impõe.
Quando o facto se repete, induz uma relação causaefeito e estabelece uma consequência da relação
das coisas.
Foi numa relação mágica entre o temido e o
presumivelmente manipulável que a humanidade
começou por persistir numa tentativa de manipular
o espontâneo.
Nos últimos 5000 anos, desde que se desenvolveram
as grandes civilizações desenvolveu-se também
a medicina. Os egípcios já tinham uma medicina
especializada e na Grécia antiga, Hipócrates,

já falava na relação com o clima, a teoria dos
humores, a bílis amarela e negra, que ainda
sobrevive no nosso tempo. Alexandre Magno levou
o centro de aprendizagem médica para Alexandria,
tendo sido feita pela primeira vez a distinção entre
artérias e veias.
Foi em Roma que a medicina atingiu o seu auge
com Galeno, sendo ele próprio um experimentador.
É muito importante que o desenvolvimento da
medicina ande, e deve andar, a par da história da
civilização e das cidades. Fora da civilização e do
meio urbano é difícil desenvolver porque se não
distinguem os papéis.
A distância do imediato é essencial para melhor
responder às necessidades e a história da medicina
acompanhou sempre o desenvolvimento das
civilizações. Assim foi durante séculos.
Como é próprio dos processos acelerados das
civilizações, como aquela em que vivemos atualmente,
aceleram-se as especializações mas também o perigo
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de se perder o sentido do todo, do holístico: o ser
humano.
Nos anos 60, assistiu-se à tendência de partir das
ciências da natureza e do exterior, para a integração
nas ciências humanas e no ser humano. Constata-se
o facto da necessidade de recursos e investimento,
havendo mais dinheiro para o que mais rende,
podendo corresponder ao que é mais necessário.
Querer passar da razão científica para a razão
tecnológica é um processo mas nem sempre um
progresso.
O reducionismo ético é um risco - Quero, e se é
tecnologicamente possível, logo tenho direito.
Contudo, a humanidade propriamente dita não é
passível de digitalizar. Individuo significa o que não
pode ser dividido, mas Pessoa é outro conceito que
decorre do relacionamento do individuo. Somos
seres em relação, com os outros e intrinsecamente.
A pessoa é algo de fundamental a preservar. Aqui,
a medicina tem todo o seu lugar e não pode deixar
de ser. Ser pessoa, e não apenas indivíduo integrado
na sociedade, que deriva da palavra sócios/
companheiros, e que hoje somos cada vez menos.
A pessoa é algo de fundamental a preservar pois
é a raiz da sociedade e todos nós o sentimos.
As escolas e as investigações nascem com as
cidades. A concentração urbana, própria dos
dias de hoje, leva as pessoas a preservarem a sua
intimidade, deixando a cidade de ser espaço de
relação mas vários aglomerados isolados. Chamou-se
a isto pós modernidade, um rescaldo da segunda
guerra mundial, oposto de sociedade, onde havia
uma reação a qualquer ideologia.
O progresso não é linear e ao longo da história
houve vários patamares de coerência. Em cada um
deles era o serviço do ser humano que articulava
o todo e o contacto direto caso a caso mantinha
a humanidade do saber.
É da humanidade que se trata e é a Humanidade
que se trata. Os hospitais são espaços com maior

concentração de humanidade. Na medicina, a
ciência e consciência têm de andar a par. Mais do
que a doença, há doentes e mais que medicina
está o médico. Somos pessoas entre pessoas e
como dizia Lobo Antunes, é necessária uma maior
humanização da prática médica.

