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SAÚDE NO SÉCULO 21
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou um report
sobre a importância de big data e sistemas digitais na criação de sistemas de saúde mais
robustos.
Reconhecendo a forma como as tecnologias digitais e big data já revolucionaram outros sectores,
a OCDE alerta-nos que, decorridas duas décadas do século XXI, o sector da saúde continua com
um longo caminho por percorrer e muitas deficiências por colmatar, sobretudo quando comparado
com outros sectores. Este documento aborda vários subtemas, incluindo a utilização de big data
para desenhar melhores serviços de saúde, abordagens necessárias para promover ferramentas
digitias junto dos doentes, utilização de dados internacionais, segurança na gestão e
armazenamento de dados, sistemas de governance inteligentes e alocação de recursos. Como
exemplos de países que têm dado passos significativos de recursos necessários para a utilização
de dados digitais em saúde em larga escala, são citados a Dinamarca, Estónia, Finlândia, Israel,
Lituânia, Nova Zelândia, Noruega e Suécia.
O relatório contém resultados de inquéritos de vários países da OCDE e ilustra os benefícios e
desafios da tecnologia digital com exemplos concretos. . São igualmemente feitas recomendações
para prestadores de cuidados de saúde, policymakers, indústria, doentes, cidadãos e sociedade
civil. Todo o documento está disponível aqui.
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Equipa a que pertence o Professor Amândio Rocha Sousa, do Centro
Hospitalar e Universitário São João, no Porto, ganhou um dos prémio HINTT
2019, na categoria “Value Proposition” com o projeto Digital Patient.

Desenvolvido com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no âmbito
de uma candidatura ao Norte2020 e com a Priberam como parceiros
tecnológicos, o software que resultou deste projeto permite obter, de uma forma
rápida, informação útil a partir de textos clínicos.
O projeto Digital Patient, consistiu na criação de um sistema de Processamento
de Linguagem Médica Não Estruturada (textos clínicos) que possibilita, ao clínico,
obter automaticamente um conjunto de informações clínicas pertinentes sobre o
histórico de cada paciente a partir de palavras-chave associadas a “sintomas”,
“história familiar”, “efeitos adversos”, “medicação”, “resultados de exames”, entre
outros - dados que se encontram em texto livre e espalhados por centenas de
notas clínicas”.
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