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Notas prévias

Alexandre Lourenço

Presidente

Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

O sistema de saúde enfrenta um conjunto de desafios que apenas podem ser 
ultrapassados através de modelos de participação que congreguem opiniões, 
esforços e vontades. Não é possível fingir que nada se passa ou que as 
soluções do passado servirão para resolver os problemas de hoje e de 
amanhã. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem 
procurado de forma intensa, participada e rigorosa diagnosticar problemas e 
apresentar medidas concretas. Esta agenda é mais um esforço no caminho 
para planearmos um sistema de saúde moderno e sustentável, assegurando 
a excelência da prestação de cuidados no amanhã.

A Medicina de Precisão está certamente entre os desafios mais relevantes 
dos sistemas de saúde desenvolvidos. A APAH em parceria com a Ordem dos 
Médicos e com o apoio da EY, procurou envolver os vários intervenientes 
para uma agenda estratégica que nos guie para os próximos anos. É nossa 
convicção que Portugal ainda vai a tempo de desenvolver um modelo 
sustentável que permita garantir melhores resultados de saúde para os 
doentes e o crescimento económico, através da promoção de investigação e 
a inovação nesta área.

Não podem existir dúvidas, o Serviço Nacional de Saúde deve ser fator de 
crescimento humano, económico e emprego. Esta é a nossa agenda. É a 
nossa aposta nos doentes, nos profissionais de saúde e investigadores de 
excelência.

Promotor:
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Miguel Guimarães

Bastonário

Ordem dos Médicos

Notas prévias

Parceiro Institucional:

Vivemos uma era em termos de inovação e tecnologia particularmente 
desafiante e estimulante. Mas no que à Medicina diz respeito, este admirável 
mundo novo é acompanhado de grandes exigências. A evolução ao nível da 
capacidade e valor da memória integrada com a qualidade do conhecimento 
científico e a sua incorporação em grandes bases de dados servidas por 
algoritmos eficazes tem permitido que seja possível diagnosticar e tratar os 
doentes com mais eficácia, mais rápido e com menos complicações. Mas o 
sistema, em especial o financiamento, não está a ser preparado para uma 
época em que a Medicina de Precisão será cada vez mais uma realidade nas 
nossas instituições e uma solicitação dos nossos doentes.

O papel dos médicos enquadrado no trabalho de equipas multiprofissionais 
(engenheiros, geneticistas, biólogos, ...) é essencial para estabelecer e 
implementar a agenda do futuro da medicina de precisão. A liderança clínica 
será sempre fundamental para mantermos a segurança clínica e a sempre 
necessária humanização na relação médico-doente. Ainda assim, para isso, é 
essencial que avancemos para orçamentos plurianuais e para uma lei de 
meios que evite que fiquemos à mercê de ciclos políticos que em nada têm 
beneficiado o Serviço Nacional de Saúde e a saúde como um todo. 
Independentemente do referido anteriormente, o financiamento com base 
em resultados clínicos e a partilha de risco entre os parceiros institucionais e 
as unidades de saúde parecem-me dois caminhos a aprofundar e percorrer.
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Miguel Amado

Partner Advisory

EY

Notas préviasNotas prévias

Parceiro técnico:

A medicina, à semelhança da tecnologia que a suporta, está a evoluir a um 
ritmo elevado e a passar por uma fase de transformação focada na melhoria 
da qualidade, eficiência e inovação dos serviços prestados. Os avanços 
verificados vieram trazer um novo mundo de possibilidades, incluindo 
permitir identificar que, para um determinado tratamento, as pessoas 
respondem de diferentes formas, em função da sua variação genética, 
histórico clínico e estilo de vida adotado. 

O envelhecimento da população e o aumento do número de doenças raras e 
de casos de cancro, fazem com que a visão da prestação de cuidados de 
saúde esteja cada vez mais focada no cidadão em particular e nas suas 
características biológicas, com o desenvolvimento de práticas inovadoras, 
orientadas e personalizadas a cada indivíduo.

A incorporação de diferentes tipos de dados, nomeadamente dados 
genéticos, processados através de novas tecnologias, como ferramentas de 
big data e de inteligência artificial, permite apoiar não só a investigação, 
como também o processo de tomada de decisão clínica, fomentando o 
tratamento certo para a pessoa certa na altura certa.

Esta abordagem inovadora – de medicina de precisão – apresenta ao 
ecossistema da Saúde e à sociedade um novo paradigma a nível nacional. É 
fundamental que as diversas entidades envolvidas trabalhem em conjunto 
para que se consigam obter soluções adequadas às necessidades dos 
cidadãos, de forma a garantir simultaneamente a qualidade dos serviços 
prestados, o acesso aos tratamentos e a sustentabilidade do sistema de 
Saúde.



Agradecimentos

Para o desenvolvimento da agenda estratégica para o futuro da medicina 
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► Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)

► Instituto Português de Oncologia de Coimbra, EPE
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Sumário executivo

Um período de transformação está a decorrer no setor da saúde face à 
crescente exigência de melhoria do serviço prestado. A tendência geral é a 
passagem de um paradigma de "tratamento da doença" para uma visão 
de "prevenção e promoção da saúde", com um elevado foco na melhoria 
do desempenho e dos resultados obtidos, promovendo a saúde dos 
cidadãos, evitando o onset da doença e reduzindo os custos associados a 
tratamentos inadequados.

Segundo o National Institutes of Health (NIH) dos EUA, a medicina de 
precisão consiste numa abordagem para tratamento e prevenção da 
doença, tendo em consideração a variabilidade de genes, ambiente e 
estilo de vida de cada pessoa. Esta abordagem pretende que, para um 
grupo de pessoas com o mesmo diagnóstico, seja selecionado o 
tratamento mais adequado às diferentes subpopulações desse mesmo 
grupo.

Em diversos países, a medicina de precisão é já um foco estratégico 
presente na agenda do setor da saúde. Portugal, para acompanhar o 
progresso da medicina de precisão a nível internacional, deve promover o 
investimento e o compromisso com este novo paradigma na Saúde, 
através da definição de uma estratégia coordenada e integrada a nível 
nacional, que tenha em consideração o envolvimento de todos os 
stakeholders relevantes na temática. É fundamental promover um sistema 
de saúde não só focado na eficiência e na qualidade, mas que seja 
igualmente sustentável e centrado nas necessidades de cada cidadão.

Sumário executivo
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Face à premência do tema, a APAH, com o apoio institucional da Ordem 
dos Médicos e apoio técnico da EY, considera crítico desenvolver uma 
maior consciencialização e consenso da temática a nível nacional, 
promovendo assim o desenho de uma agenda estratégica para o futuro da 
medicina de precisão em Portugal, bem como um plano para a 
implementação da mesma.

O presente projeto teve como ponto de partida a análise e 
enquadramento da medicina de precisão, com destaque para as principais 
áreas de atuação, diagnósticos, tratamentos e progressos registados a 
nível nacional e internacional. 

Numa segunda fase foi definido um conjunto de orientações estratégicas, 
iniciativas e um plano de implementação das mesmas, a executar em 
Portugal. O presente documento foi desenvolvido com a colaboração de 
diversos stakeholders de diferentes áreas de atividade do setor da saúde, 
tanto a nível público como privado, nomeadamente:

► Prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde;

► Prestadores privados de cuidados de saúde;

► Indústria farmacêutica, de diagnósticos e de dispositivos médicos;

►Meios académicos e de Investigação & Desenvolvimento;

► Associações que representam os cidadãos;

► Ordens Profissionais e Sociedades científicas;

► Entidades financiadoras;

► Entidades reguladoras.

De forma a promover um consenso entre todos os participantes 
envolvidos relativamente à identificação de um conjunto de iniciativas 
estratégicas relevantes, foram realizados dois workshops, desenvolvidos 
segundo uma metodologia de incubação e inovação estratégica com base 
nos princípios de design thinking.

A agenda estratégica para o futuro da medicina de precisão em Portugal 
visa melhorar o serviço de saúde prestado ao cidadão, procurando 
fundamentalmente aplicar o tratamento certo, à pessoa certa, no 
momento certo (Right treatment. Right patient. Right time).



13

Foi consensual entre os intervenientes nas sessões de trabalho, que a 
primeira etapa na promoção desta agenda deverá passar pela definição de 
um órgão mandatário, idealmente sob a estrutura de uma Unidade de 
Missão, responsável por elaborar a estratégia nacional para a medicina de 
precisão, de forma integrada com a estratégia global para o setor da 
saúde no nosso país.

De forma a traduzir a visão “Garantir que os cidadãos beneficiam de 
cuidados de saúde inovadores e adequados a si, de forma sustentável 
para o sistema” foram identificados os seguintes objetivos estratégicos, 
para os quais foram delineadas orientações estratégicas:

De acordo com as orientações estratégicas definidas, foi possível delinear 
um plano de iniciativas, considerado central à execução da estratégia.

No seguimento desta iniciativa serão desenhados dois projetos piloto a 
realizar, que se pretende que funcionem como prova de conceito dos 
benefícios da implementação das recomendações propostas.

Objetivos estratégicos Orientações estratégicas

Objetivo 1: Melhorar os resultados 
clínicos através do acesso equitativo a 
cuidados de saúde personalizados

• Promover o acesso a diagnósticos e tratamentos inovadores

• Capacitar centros para darem resposta a tratamentos 
inovadores

Objetivo 2: Guiar a prática clínica através 
de Real-World Data 

• Estabelecer uma política nacional de dados em saúde

• Investir numa plataforma integradora de dados e 
ferramentas de apoio à decisão clínica

• Investir na caracterização molecular focada em subgrupos da 
população

Objetivo 3: Garantir a sustentabilidade 
financeira na implementação de medicina 
de precisão 

• Criar estratégia e coordenação para atrair investimento em 
infraestrutura

• Implementar pagamento dos cuidados de saúde com base 
em resultados

Objetivo 4: Aumentar a capacidade de 
Portugal para desenvolver inovação na 
área de medicina de precisão

• Promover inovação na medicina de precisão

• Fomentar colaboração nacional e internacional

Objetivo 5: Reforçar a participação do 
cidadão na sua saúde

• Tornar os cidadãos agentes da sua saúde

• Promover a literacia em saúde e medicina personalizada
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Enquadramento do projeto

Uma fase importante está a decorrer no setor da saúde, levantando novos 
desafios e oportunidades, tanto a nível clínico como tecnológico. Com 
uma população mundial cada vez mais envelhecida, e com um crescente 
número de doenças raras e casos oncológicos, existe cada vez mais a 
necessidade de procurar soluções inovadoras de diagnóstico e tratamento 
que disponibilizem uma resposta adequada e personalizada aos cidadãos.

Nesse sentido, as organizações estão a procurar alterar o paradigma 
existente de "tratamento da doença" para uma visão de "prevenção e 
promoção da saúde", com um elevado foco no desempenho e resultados 
obtidos.

Os avanços na medicina permitiram compreender que as pessoas 
respondem aos tratamentos em função da sua variação genética, hábitos 
adotados e estilo de vida. Desta forma, e com o crescente foco e 
investimento em terapias génicas¹, é possível adotar uma abordagem mais 
precisa, cada vez mais focada no cidadão em particular, e menos na 
doença.

Esta abordagem personalizada é particularmente relevante se 
considerarmos a resposta ineficaz de alguns dos atuais tratamentos 
focados na doença. Mesmo doenças amplamente estudadas, tal como a 
diabetes, apresentam taxas de ineficiência de tratamento superiores a 
40%, estando associado a este fator todas as perdas de qualidade de vida 
do doente e aumento dos custos de tratamento daí inerentes (Figura 1).

Enquadramento do projeto

1. Pharma Intelligence, “Gene Therapy: A Paradigm Shift in 
Medicine” (2018)
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Figura 1. Percentagem de pessoas com uma taxa de resposta ineficaz. A figura ilustra a 
percentagem da população de doentes para a qual, em média, o medicamento numa dada classe é 
ineficaz.

Fonte: Personalized Medicine Coalition, “The Personalized Medicine Report” (2017)

Figura 2. Nova visão da medicina de precisão.

Fonte: Kohler, Stefan. "Precision medicine–moving away from one-size-fits-all." Quest 14.3 (2018): 12-15

Right treatment. 
Right patient. 
Right time.

Grupo de pessoas com 
o mesmo diagnóstico

One size fits all

Tratamento único por 
doença

Visão futura

Tratamento adaptado ao perfil de 
doente (targeted)

Neste sentido, novas práticas clínicas personalizadas têm sido investigadas 
e desenvolvidas, de forma a promover uma melhor resposta dos cuidados 
de saúde, passando de uma abordagem de “one size fits all” para medicina 
de precisão.

A abordagem da medicina de precisão pretende que, para um grupo de 
pessoas com o mesmo diagnóstico, seja selecionado o tipo de tratamento 
mais adequado às diferentes subpopulações desse mesmo grupo (Figura 2).
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A evolução na prática médica e a introdução de tratamentos inovadores 
permitem, entre outros benefícios, dar uma resposta aos cidadãos que 
hoje em dia não estão a receber o tratamento adequado, minimizando a 
“tentativa e erro” no tratamento proposto (Figura 3).

Em diversos países, a medicina de precisão é atualmente um foco 
estratégico presente na agenda do setor da saúde. Fora da Europa, 
Estados Unidos da América, Brasil, Japão e Singapura são alguns dos 
países a realizar um elevado investimento interno na implementação de 
medicina de precisão. A nível europeu, diversos países já definiram 
estratégias nacionais de medicina de precisão, existindo diversas 
iniciativas em curso, nomeadamente no Reino Unido, França, Alemanha e 
países nórdicos onde estão a realizar-se os investimentos necessários 
associados às infraestruturas físicas e tecnológicas e respetiva capacitação 
dos centros e profissionais de saúde.

É certo que a medicina de precisão vai evoluir a um ritmo elevado na 
Europa e, nesse sentido, Portugal deverá ter capacidade de acompanhar 
este progresso, de forma a possibilitar a prestação de cuidados de saúde 
mais adequados, eficientes e com uma resposta mais benéfica para os 
cidadãos que mais precisam.

2 4

Permite promover a 
saúde dos cidadãos e 
evitar o onset da 
doença

Aumenta a probabilidade de 
sucesso do diagnóstico e 
tratamento

Diminui o tempo de 
desenvolvimento de 
tratamentos

Melhora os outcomes / resultados 
clínicos do tratamento das 
doenças e a qualidade de vida dos 
cidadãos

1 3 5

Permite reduzir  
os custos 
associados a 
tratamentos 
inadequados

Figura 3. Principais benefícios da medicina de precisão.

Fonte: Horgan, Denis. "From here to 2025: personalised medicine and healthcare for an immediate future." 
Journal of cancer policy 16 (2018): 6-21.
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Em Portugal, embora já exista um conjunto de plataformas e empresas 
com um papel ativo na investigação e implementação de práticas de 
medicina de precisão, a verdade é que não existe uma estratégia nacional 
para a sua implementação, sendo assim necessário promover o 
investimento e o compromisso das entidades públicas e privadas com este 
novo paradigma na Saúde.

Face à premência do tema, a APAH, com o apoio institucional da Ordem 
dos Médicos e apoio técnico da EY, considera crítico desenvolver uma 
maior consciencialização e consenso da temática a nível nacional, 
promovendo assim o desenho de uma agenda estratégica para o futuro da 
medicina de precisão em Portugal, bem como um plano para a 
implementação da mesma.

Destaca-se como objetivo principal deste documento a identificação e 
divulgação de um conjunto de orientações estratégicas, a propor às 
autoridades competentes, para a elaboração de uma estratégia nacional 
para o futuro da medicina de precisão e respetiva implementação no 
decorrer dos próximos quatro anos.
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Metodologia

A proposta de agenda estratégica para o futuro da medicina de precisão 
em Portugal apresentada neste documento envolveu a participação de um 
vasto grupo de entidades, que contribuíram com diferentes perspetivas do 
setor da saúde. Deste modo, foi possível identificar potenciais aplicações 
da medicina de precisão para dar resposta às mais diversas necessidades 
de todos os stakeholders pertinentes.

Assim, foram envolvidos stakeholders de diferentes áreas de atividade do 
setor da saúde, tanto a nível público como privado, nomeadamente:

► Prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde;

► Prestadores privados de cuidados de saúde;

► Indústria farmacêutica, de diagnósticos e de dispositivos médicos;

►Meios académicos e de Investigação & Desenvolvimento;

► Associações que representam os cidadãos;

► Ordens Profissionais e Sociedades científicas;

► Entidades financiadoras;

► Entidades reguladoras.

Metodologia
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Entidades 
reguladoras

Prestadores de 
cuidados de saúde 

do Serviço 
Nacional de Saúde

Prestadores de 
cuidados de saúde 

privados

Indústria 
farmacêutica, de 
diagnósticos e de 

dispositivos médicos

Meios académicos e 
de Investigação & 
Desenvolvimento

Associações que 
representam os 

cidadãos

Entidades 
financiadoras

Ordens 
Profissionais, 
Associações e 

Sociedades 
científicas

Figura 4. Key Stakeholders

Para a definição e implementação desta 
estratégia, foram envolvidos todos os 
stakeholders relevantes no setor.
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A APAH acredita que só através do envolvimento de todos estes 
participantes será possível tirar proveito das sinergias entre as diversas 
instituições associadas e, por sua vez, apresentar soluções disruptivas que 
permitam melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados e 
consequente qualidade de vida dos cidadãos.

Com o intuito de retirar o máximo partido dos stakeholders envolvidos e 
fomentar a diversidade de pontos de vista, o projeto foi organizado em 
torno de duas fases que, em certos momentos, decorreram em paralelo: a 
primeira fase mais orientada à recolha de informação, revisão de literatura 
e entrevistas de campo; e a segunda dedicada à realização dos workshops, 
tendo em vista a elaboração do presente documento (Figura 5).

A primeira fase dividiu-se em duas etapas. Uma primeira etapa de 
literature review que teve como objetivos a análise detalhada das 
principais práticas, progressos, intervenientes e áreas de atuação 
referentes à medicina de precisão, tanto a nível nacional como 
internacional, com destaque para alguns casos práticos de sucesso. E uma 
segunda etapa, em que após a identificação de um conjunto de 
interlocutores chave com conhecimento e experiência na área, foram 
realizadas entrevistas individuais com os mesmos, com o objetivo de 
recolher a sua perspetiva sobre o estado atual da medicina de precisão em 
Portugal, assim como os principais benefícios, barreiras, fatores críticos de 
sucesso e áreas prioritárias de investimento.

Workshop 2Workshop 1

Entrevistas individuais

Literature Review

Relatório de análise e 
enquadramento da medicina 
de precisão

Figura 5. Metodologia do projeto

Fase 1

Fase 2 Orientações estratégicas e 
iniciativas para 
implementação
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O resultado da primeira fase traduziu-se no relatório “Agenda Estratégica 
para o Futuro da Medicina de Precisão em Portugal - Enquadramento e 
Análise do Setor” que detalha as mais recentes tendências associadas à 
medicina de precisão, bem como dá exemplos de estratégias de 
implementação em países considerados relevantes para efeitos de 
benchmarking, como sejam a Inglaterra e a Suécia. Desse primeiro 
relatório consta ainda a análise da situação atual em Portugal no que 
concerne os vetores pertinentes a esta área.

A segunda fase envolveu a realização de dois workshops, de forma a 
promover um consenso entre todos os participantes relativamente à 
identificação de um conjunto de iniciativas relevantes para implementar 
uma estratégia de medicina de precisão em Portugal. Ambas as sessões 
foram desenvolvidas segundo uma metodologia de incubação e inovação 
estratégica com base nos princípios de design thinking (Figura 6).

O primeiro workshop teve como objetivo definir as orientações 
estratégicas consideradas prioritárias para promover o desenvolvimento 
da medicina de precisão em Portugal. Nesta sessão os participantes foram 
divididos em grupos focados na perspetiva de diferentes stakeholders que 
atuam no ecossistema da saúde (“Cidadão”, “Profissional de Saúde” e 
“Financiador”). A sessão permitiu identificar as principais necessidades 
associadas a cada um dos stakeholders, construir um espaço de soluções 
e, por fim, definir as orientações estratégicas associadas ao tipo de 
soluções apresentadas.

Examinar Focar Atuar

3. Definir 4. Desenhar 5. Implementar1. Alinhar 2. Explorar

O
b

je
ti

vo

Insights

Construir insights em todas 
as variáveis associadas ao 
negócio.

Mobilizar

Definir o desafio, reunir a 
equipa e planear as 
atividades.

Conceito

Focar na construção e 
desenvolvimento de 
soluções.

Hipóteses

Identificar temas e cenários 
para moldar a oportunidade 
principal.

Buy-in

Criar um plano claro para 
implementação das 
soluções.

Divergir DivergirConvergir Convergir

Figura 6. Metodologia EY design thinking
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O segundo workshop teve como objetivo identificar, para as principais 
orientações estratégicas definidas na primeira sessão, um conjunto de 
iniciativas prioritárias a desenvolver em Portugal, assim como respetivos 
recursos necessários e condicionantes à implementação. Os participantes 
foram divididos em grupos, aos quais foram atribuídas orientações 
estratégicas específicas, para a análise e definição das principais iniciativas 
associadas a cada uma. Após cada grupo definir as respetivas iniciativas, 
as mesmas foram apresentadas entre grupos, de forma a promover uma 
análise conjunta e respetivo consenso.

Os resultados obtidos nos dois workshops serviram de suporte para a 
realização do presente documento, que pretende definir uma agenda 
estratégica para o futuro da medicina de precisão em Portugal e respetivo 
plano de implementação.

A agenda proposta enquadra-se não só com as necessidades do sector da 
saúde em Portugal, mas também com os objetivos estratégicos definidos 
no Plano Nacional de Saúde de “maximizar os ganhos em saúde através da 
integração de esforços sustentados em todos os setores da sociedade, e 
da utilização de estratégias assentes na cidadania, na equidade e acesso, 
na qualidade e nas políticas saudáveis”².

2. Plano Nacional de Saúde – revisão e extensão a 2020, DGS
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6.1. Enquadramento estratégico

Os avanços na medicina permitiram compreender que a resposta ao 
tratamento ocorre em função da variação genética, hábitos adotados e 
estilo de vida de cada pessoa. O paradigma da prestação dos cuidados de 
saúde está a mudar para uma abordagem mais precisa, cada vez mais 
focada no cidadão e não apenas na doença.

Portugal, embora não tão avançado como outros países, está a dar os 
primeiros passos na área da medicina de precisão, sendo essencial haver 
o compromisso e o investimento tanto a nível governamental, como ao 
nível de outros stakeholders, para promover o progresso nesta área da 
medicina, considerada cada vez mais relevante na melhoria da qualidade 
dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos.

Atualmente, em Portugal, podemos verificar que existem ainda muitos 
desafios a ultrapassar, de forma a ser possível desenvolver e implementar 
um plano de iniciativas de medicina de precisão à escala nacional de 
forma integrada:

► Assumir a medicina de precisão como pilar estratégico a nível 
governamental, para incentivar investimento neste tipo de práticas;

Proposta de agenda estratégica 
nacional para a medicina de precisão
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► Capacitar o Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível de infraestrutura 
física e tecnológica, como de profissionais especializados, de forma a 
garantir que o sistema está preparado para dar uma resposta eficaz, 
face aos novos diagnósticos e tratamentos existentes;

► Promover, mediante o devido consentimento, a correta e adequada 
partilha e utilização de dados entre diferentes entidades clínicas, de 
forma a melhorar os cuidados de saúde prestados e promover 
práticas de investigação e desenvolvimento de novos tratamentos, 
focados nos cidadãos. Paralelamente, deve ser garantido que são 
cumpridas todas as normas de segurança dos dados, assim como a 
criação de regulação e de comités de ética;

► Promover um plano de formação académica e contínua aos 
profissionais de saúde, atualizado face à evolução das práticas 
clínicas, não só ao nível da utilização das novas tecnologias, como 
também para fomentar uma maior consciencialização sobre 
diagnósticos e tratamentos inovadores;

► Garantir o envolvimento do cidadão na sua saúde, através da 
promoção eficaz da literacia face às inovações tecnológicas;

► Definir modelos de financiamento mais adequados, que não 
coloquem em causa a sustentabilidade financeira das instituições 
envolvidas. Adicionalmente, é importante garantir que a regulação 
acompanha a inovação e não bloqueia o financiamento e o acesso 
por parte dos cidadãos a novas tecnologias.

De forma a garantir uma ação coordenada a nível nacional, torna-se 
então necessário iniciar a agenda pela definição de uma visão e 
respetivos objetivos estratégicos que sustentem as orientações 
prioritárias e implementação das iniciativas associadas.
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6.2 Visão

A agenda estratégica para o futuro da medicina 
de precisão em Portugal visa melhorar o serviço 
de saúde prestado ao cidadão, procurando 
fundamentalmente aplicar o tratamento certo, à 
pessoa certa, no momento certo. 

Right treatment. 
Right patient. 
Right time. 

Nesse sentido, a proposta de visão associada à 
medicina de precisão é a seguinte:

Garantir que os cidadãos 
beneficiam de cuidados de saúde 
inovadores e adequados a si, de 
forma sustentável para o sistema.

“

’’
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6.3. Objetivos e orientações estratégicas

Foi consensual entre os intervenientes nas sessões de trabalho, que a 
primeira etapa na promoção desta agenda deverá passar pela definição de 
um órgão mandatário, idealmente sob a estrutura de uma Unidade de 
Missão, responsável por elaborar, implementar e monitorizar a estratégia 
nacional para a medicina de precisão, integrada com o Plano Nacional de 
Saúde em vigor. 

Neste sentido, esta Unidade de Missão deverá ser composta por diversas 
entidades (Direção-Geral da Saúde, INFARMED, academia, sociedades 
científicas, associações de cidadãos, setor privado, entre outras), de forma 
a assegurar a gestão e implementação coordenada das iniciativas.

Para garantir a concretização da medicina de precisão em Portugal é 
crucial incorporar este tema na agenda política da saúde, através da 
elaboração de um plano estratégico e de investimento a nível nacional.

De forma a traduzir a visão “Garantir que os cidadãos beneficiam de 
cuidados de saúde inovadores e adequados a si, de forma sustentável 
para o sistema”, foram identificados cinco objetivos estratégicos que 
guiam as orientações delineadas.
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Objetivo 1:

Melhorar os resultados clínicos através do acesso equitativo a 
cuidados de saúde personalizados.

A medicina de precisão possibilita a entrega de um novo standard de qualidade de 
cuidados de saúde ao cidadão em várias áreas terapêuticas, incluindo áreas com 
elevada incidência, como a oncologia, bem como patologias com menor prevalência, 
como as doenças raras. A aprovação contínua de tratamentos inovadores implica uma 
necessidade de reajuste das unidades de saúde ao nível de alterações de processos, 
aquisição de equipamentos e formação dos profissionais de saúde, de forma a 
possibilitar a entrega destes novos tratamentos aos doentes.

Adicionalmente, estas novas práticas de medicina de precisão promovem a utilização 
conjunta de ferramentas de diagnóstico para guiar a aplicação eficaz e segura de um 
dado tratamento. A disponibilização e o financiamento de diagnósticos são passos 
chave para a entrega dos benefícios dos tratamentos inovadores. O acesso reduzido a 
diagnósticos pode levar a que o tratamento não seja aplicado ao doente com o perfil 
correto.

Para atingir o objetivo 1, propõe-se as seguintes orientações estratégicas:

► Promover o acesso a diagnósticos e tratamentos inovadores.

Promover a elaboração de regulação e diretivas clínicas que 
englobem o tratamento e o respetivo diagnóstico, facilitando o 
acesso e financiamento às ferramentas de diagnóstico, necessárias 
ao uso eficaz e seguro das terapêuticas. 

Promover a disponibilização de diagnósticos e tratamentos 
inovadores aos cidadãos, com necessidade fundamentada, 
independentemente da sua localização geográfica.

► Capacitar centros para darem resposta a tratamentos inovadores.

Expandir o conceito de centros de referência dotados de 
equipamentos, materiais, sistemas, processos definidos e 
profissionais de saúde com o conhecimento necessário, de forma a 
estarem capacitados para administrar tecnologias inovadoras, para 
os quais os cidadãos possam ser referenciados. Promover a 
melhoria contínua de performance destes centros através da
partilha de experiências entre centros de referência.

Apostar na eficácia e eficiência dos mecanismos da rede de 
referenciação para assegurar a equidade no acesso às novas 
tecnologias em saúde.
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Objetivo 2:

Guiar a prática clínica através de Real-World Data.

Atualmente os cuidados de saúde geram um crescente volume de dados que estão 
dispersos por diversas organizações e sistemas que não comunicam entre si. 
Paralelamente, não existem ainda práticas de partilha de dados standardizadas e 
adotadas universalmente, que cubram todos os tipos de dados disponíveis e, 
consequentemente, facilitem esta integração.

A integração de dados clínicos, genómicos e dados disponibilizados pelo cidadão 
constitui Real-World Data que será útil para a monitorização contínua do cidadão e 
apoio à decisão clínica por parte dos profissionais de saúde, bem como para fomentar a 
investigação científica e estudos de custo-benefício.

Para atingir o objetivo 2, propõe-se as seguintes orientações estratégicas:

► Estabelecer uma política nacional de dados em saúde.

Definir um plano estratégico e orientador onde constem as 
principais regras e guidelines referentes à recolha, acesso e 
utilização de dados de saúde dos cidadãos, procurando promover 
um ecossistema seguro e de confiança que fomente a partilha de 
informação pessoal.

► Investir numa plataforma integradora de dados e ferramentas de 
apoio à decisão clínica.

Promover a criação de uma plataforma de integração e gestão de 
dados de saúde do cidadão (dados clínicos, genómicos, estilo de 
vida), garantindo ao mesmo tempo a qualidade, segurança e 
privacidade dos mesmos, para posterior análise e suporte à 
investigação e atividade dos profissionais de saúde.

Investir na utilização de ferramentas de processamento de dados de 
saúde, fazendo uso das já disponíveis técnicas de data mining e 
inteligência artificial, de forma a possibilitar a criação de métodos 
de análises e obtenção de resultados que apoiem os profissionais de 
saúde no processo de tomada de decisão clínica.

► Investir na caracterização molecular focada em subgrupos da 
população.

Selecionar estrategicamente determinados tipos de patologias 
chave ou de subpopulações relevantes para as quais é considerado 
útil e vantajoso estabelecer biobancos e bases de dados integradas 
com informação molecular, para promover a investigação científica e 
a aplicação clínica de tecnologias inovadoras.
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Objetivo 3:

Garantir a sustentabilidade financeira na implementação de 
medicina de precisão.

Apesar da promessa da medicina de precisão promover a longo-prazo um ecossistema 
de saúde mais sustentável, motivado pela entrega de cuidados de saúde com maior 
eficiência, a implementação destas práticas implica desafios adicionais. 

São expectáveis novos custos associados à aquisição de equipamentos, à utilização de 
terapêuticas mais sofisticadas e caras, bem como investimento necessário para se 
realizarem alterações aos sistemas informáticos. Será necessário encontrar mecanismos 
futuros de financiamento, investimento e reembolso perante as novas necessidades de 
avaliação de tecnologias em saúde, bem como a reformulação de sistemas e 
infraestruturas.

Para atingir o objetivo 3, propõe-se as seguintes orientações estratégicas:

► Criar estratégia e coordenação para atrair investimento em 
infraestrutura.

Definir os principais mecanismos e linhas estratégicas para que seja 
possível não só fomentar e atrair investimento interno e externo, 
como também criar parcerias com stakeholders relevantes 
(nomeadamente a nível tecnológico), para possibilitar a capacitação 
das infraestruturas das instituições de saúde.

► Implementar pagamento dos cuidados de saúde com base em 
resultados.

Promover, perante os elevados custos associados às tecnologias 
inovadoras, a implementação de modelos de financiamento com 
base no valor e outcome clínico obtido, de forma a fomentar a 
melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados e 
consequente resultados e benefícios para os cidadãos. Garantir que 
aos resultados estão associados mecanismos de partilha de risco 
entre os vários stakeholders, de modo a que a distribuição dos 
custos destas novas terapêuticas seja mais equitativa.
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Objetivo 4:

Aumentar a capacidade de Portugal para desenvolver inovação na 
área de medicina de precisão.

A indústria e a comunidade científica contribuem regularmente para o desenvolvimento 
e comercialização de testes de diagnóstico mais precisos e tratamentos inovadores, 
incitando à passagem de um paradigma de blockbusters para tratamentos cada vez 
mais personalizados, dirigidos às caraterísticas individuais do doente.

A inovação contínua é essencial para Portugal acompanhar a vanguarda tecnológica, 
sendo necessário estabelecer investimentos em áreas prioritárias e parcerias 
estratégicas para endereçar novas oportunidades.

Para atingir o objetivo 4, propõe-se as seguintes orientações estratégicas:

► Promover inovação na medicina de precisão.

Promover não só o empreendedorismo dentro dos serviços e 
unidades de saúde para possibilitar a passagem da inovação à 
prática, como também o desenvolvimento de novos testes de 
diagnóstico e tratamentos através do investimento público e privado 
em atividades de investigação associada a essas vertentes, com foco 
na investigação translacional para a aplicabilidade clínica e a 
respetiva análise do impacto destas novas tecnologias em saúde.

► Fomentar colaboração nacional e internacional.

Investir em parcerias e colaborações entre instituições e grupos de 
trabalho nacionais e entidades e consórcios a nível internacional, 
procurando não só fomentar o trabalho em rede e a partilha de 
conhecimentos e recursos, como também a agilização do processo 
de adoção de boas práticas já implementadas e validadas.
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Objetivo 5:

Reforçar a participação do cidadão na sua saúde.

A exploração científica dos vários fatores que contribuem para a saúde do cidadão 
elucidam que, apesar dos fatores genéticos serem preponderantes, o estado de saúde 
resulta de uma interação contínua com o ambiente e as escolhas de vida de cada um. 
Este facto realça a necessidade de os cidadãos adotarem uma postura preventiva. 
Adicionalmente, a medicina de precisão reforça a necessidade de inclusão do cidadão 
na sua saúde, pois depende da sua colaboração para analisar os diversos dados 
disponíveis e identificar as variáveis que podem afetar e influenciar a eficácia dos 
cuidados de saúde prestados.

O ritmo da inovação cria desafios a vários níveis como a regulação e legislação, mas 
também sobretudo ao nível da literacia, sobrecarregando os cidadãos e os profissionais 
de saúde com a quantidade exponencial de literatura publicada. O cidadão é ainda 
confrontado com o desafio de seleção de informação fidedigna, dada a crescente 
quantidade de informação facilmente disponível.

Para atingir o objetivo 5, propõe-se as seguintes orientações estratégicas:

► Tornar os cidadãos agentes da sua saúde.

Promover, através dos meios necessários, a comunicação e 
colaboração com o cidadão para que, mesmo na ausência de 
doença, este tenha conhecimento dos diversos temas associados à 
melhoria e promoção da sua saúde, procurando fomentar a 
medicina preventiva.

► Promover a literacia em saúde e medicina personalizada.

Promover de forma contínua a instrução dos cidadãos face aos 
avanços tecnológicos e novas práticas de saúde.
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6.4. Plano de iniciativas

Alguns países europeus, tal como a Dinamarca, Noruega e Alemanha, 
definiram a sua estratégia de medicina de precisão num período de 4 a 5 
anos, alinhada com a estratégia nacional para a Saúde. Outros países 
definem objetivos a longo-prazo, sem fixar um período para a sua 
estratégia. Para o caso de Portugal, propõe-se que o plano de iniciativas 
delineado seja realizado num período de 4 anos, entre 2020 e 2023, 
articulado com o Plano Nacional de Saúde.

O desenvolvimento de uma estratégia de medicina de precisão implica a 
implementação coordenada de um conjunto de iniciativas que, por vezes, 
podem ocorrer em paralelo.

As iniciativas delineadas neste plano de ação dividem-se pelos objetivos 
estratégicos previamente definidos, considerados centrais à execução da 
estratégia, estando cada objetivo estratégico associado à criação de um 
grupo de trabalho dedicado. O plano proposto divide, por sua vez, as 
iniciativas a realizar ao longo de quatro fases de implementação – set up, 
planeamento, implementação e monitorização.

Figura 7. Objetivos estratégicos definidos no âmbito da agenda de medicina de precisão.
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Como resultado dos worskhops realizados com os diversos stakeholders
relevantes no setor, foi recomendada a criação de uma Unidade de Missão 
para a medicina de precisão, tutelada pelo Ministério da Saúde, composta 
pelas entidades anteriormente mencionadas, de forma a promover a 
autonomia e celeridade de decisão necessária para a correta 
implementação das iniciativas propostas.

Caso o processo de constituição da Unidade Missão seja considerado 
complexo ou moroso tendo, por isso, demasiado impacto temporal na 
realização do plano de iniciativas, sugere-se a criação de uma equipa de 
projeto especializada para dar início aos trabalhos, não excluindo todavia 
a possibilidade desta equipa evoluir no futuro para uma Unidade de 
Missão.

A criação desta estrutura central responsável pela coordenação geral da 
agenda, sob a forma de Unidade de Missão ou equipa de projeto, é 
considerada um fator decisivo para o sucesso da implementação das 
iniciativas e respetiva monitorização das atividades.

Adicionalmente recomenda-se a criação de grupos de trabalho 
especializados. Estes grupos, associados a cada um dos objetivos 
estratégicos definidos, devem ser compostos por um conjunto de 
especialistas nas respetivas áreas de atuação, em função do âmbito de 
trabalho estabelecido na definição da estratégia nacional (primeira etapa 
do plano).

Para a constituição da Unidade de Missão e respetivos grupos de trabalho 
é crucial a seleção dos intervenientes mais adequados, tendo sido este 
um tema debatido pelos diversos stakeholders nos workshops realizados. 
A participação de entidades como a DGS para temas referentes a 
guidelines, ACSS para questões de financiamento, bem como o 
envolvimento de associações de cidadãos foi considerada fundamental. 

Foi referida a elevada importância de envolver os prestadores e os 
profissionais de saúde nestes grupos de trabalho, de forma a garantir que 
as estratégias definidas têm os efeitos práticos pretendidos.

A participação conjunta de entidades do setor público e do setor privado 
foi considerada também como um fator de extrema relevância, pois 
permite usufruir de sinergias ao nível de recursos, conhecimento e 
práticas existentes em ambos os setores.
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Tendo em vista a efetiva implementação da agenda definida, deverá ser 
assegurado que os diversos especialistas intervenientes nos grupos de 
trabalho deverão realizar as suas funções em exclusividade para garantir o 
compromisso necessário.

Foi considerado vital selecionar os elementos certos para cada grupo de 
trabalho, bem como dotar a Unidade de Missão de recursos e capacidade 
de decisão adequados, uma vez que o plano proposto em seguida é 
ambicioso e apenas poderá ser concretizado através de um processo 
célere, integrado e otimizado de gestão e implementação do mesmo.

É importante realçar que certas iniciativas incluídas no plano são 
consideradas fundamentais na concretização da agenda proposta, pelo 
que a sua não execução pode inviabilizar a implementação do plano. 
Neste caminho crítico encontram-se as seguintes macro-iniciativas:

►Definição de uma estratégia nacional coordenada para a medicina 
de precisão;

►Definição de guidelines para acesso a diagnósticos e tratamentos 
inovadores;

►Revisão da legislação para agilizar a implementação de medicina de 
precisão;

►Definição de rede e capacitação dos centros de referência;

►Definição da estratégia de investimento em infraestrutura e recursos 
humanos;

►Promoção da literacia dos profissionais de saúde;

►Definição de uma política nacional de dados em saúde;

►Desenvolvimento de uma plataforma nacional integradora de dados 
clínicos, genómicos e de estilo de vida dos cidadãos.
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Agenda Estratégica para o Futuro da Medicina de Precisão em Portugal

Plano de iniciativas 2020-2023

Definir 
estratégia 
nacional 
coordenada 
para a 
medicina de 
precisão

Iniciativas Fase

Constituir uma Unidade de Missão com o envolvimento dos stakeholders relevantes 
para coordenar a estratégia nacional

Definir metas e objetivos estratégicos alinhados com o Plano Nacional de Saúde

Realizar diagnóstico da situação atual de melhores práticas de medicina de precisão 
nacionais e internacionais (inclusive ao nível da relação custo-efetividade)

Definir critérios de priorização e priorizar as áreas terapêuticas para o 
desenvolvimento e implementação de medicina de precisão em Portugal

Definir orientações estratégicas prioritárias de implementação em cada área 
terapêutica

Definir plano de implementação com todas as iniciativas necessárias à implementação 
das orientações prioritárias

Criar grupos de trabalho especializados para implementar plano de iniciativas 
mediante os objetivos definidos

Consolidar necessidades de financiamento identificadas pelos vários grupos de 
trabalho num Plano Único de Investimento e Financiamento

Definir metas e métricas de monitorização da implementação das iniciativas dos 
grupos de trabalho

Monitorizar a implementação das iniciativas dos diversos grupos de trabalho

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up



Objetivo

Melhorar os 
resultados 
clínicos através 
do acesso 
equitativo a 
cuidados de 
saúde 
personalizados

Iniciativas Fase

Definição de guidelines para acesso a diagnósticos e tratamentos inovadores

Definir guidelines que identifiquem diagnósticos, tratamentos e binómios 
diagnóstico-tratamento relevantes para as áreas terapêuticas prioritárias, bem 
como mapeiem as jornadas do doente desejadas

Definir indicadores clínicos de qualidade das guidelines para posterior 
monitorização dos resultados

Propor à ACSS linhas de financiamento dedicadas às guidelines (futuramente 
estas devem ser substituídas por pagamentos com base em resultados)

Monitorizar os resultados clínicos e adaptar guidelines em função da evidência 
clínica

Revisão da legislação para agilizar a implementação de medicina de precisão

Analisar o sistema de avaliação de tecnologias de saúde no sentido de garantir 
que a avaliação de dispositivos médicos e medicamentos é célere, garante de 
qualidade e permite a avaliação conjunta do binómio diagnóstico-tratamento

Analisar adaptações necessárias ao Código de Contratação Publica no sentido de 
facilitar o acesso/aquisição de diagnósticos e tratamentos em conjunto ou em 
separado

Analisar constrangimentos à autonomia de gestão e autonomia financeira nos 
hospitais públicos – agilidade, incentivos às pessoas, organização de recursos, 
integração vertical dentro do hospital, entre outros

Propor alterações à legislação identificadas como necessárias

Definição da rede e capacitação dos centros de referência

Definir uma rede de referenciação de suporte de acordo com as guidelines e 
jornadas do doente

Definir plano de formação para os recursos humanos dos centros de referência

Implementar infraestruturas necessárias em articulação com as iniciativas do 
objetivo 3 - Garantir a sustentabilidade financeira na implementação da medicina 
de precisão 

Monitorizar a implementação dos planos de formação pelos centros de 
referenciação

1 

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up
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Objetivo

Guiar a prática 
clínica através 
de Real-World 
Data

Iniciativas Fase

Definição de uma política nacional de dados em saúde

Analisar a legislação nacional e internacional, assim como as best practices 
relativas aos dados em saúde

Definir guidelines para acesso, partilha e utilização de dados entre instituições, 
bem como para a identificação única do cidadão

Definir guidelines de privacidade e ética digital

Propor nova legislação focada na integração de dados em saúde

Desenvolvimento de uma plataforma nacional integradora de dados clínicos, genómicos e de 
estilo de vida dos cidadãos

Definir mecanismos técnicos e o modelo de governo para a gestão de acessos, 
partilha de informação e integração de dados (garantindo a sua qualidade e 
segurança)

Identificar as necessidades de meios e/ou investimentos necessários, em 
articulação com as iniciativas do objetivo 3 - Garantir a sustentabilidade 
financeira na implementação da medicina de precisão

Implementar plataforma nacional integradora de dados 

Implementar modelos de inteligência artificial sobre a plataforma integradora 
para processamento de dados e apoio à decisão clínica

Promover a partilha da informação para estudos científicos relativos aos 
mecanismos patológicos, terapias inovadoras, farmacogenómica, entre outros

Divulgar os benefícios associados à utilização de dados integrados e de qualidade, 
para promover a partilha de conhecimento científico e atrair investimento 
externo

Caracterização molecular de subpopulações relevantes

Identificar os subgrupos de população a caracterizar, de acordo com as áreas 
terapêuticas previamente definidas como prioritárias

Implementar infraestruturas necessárias, em articulação com as iniciativas do 
objetivo 3 - Garantir a sustentabilidade financeira na implementação da medicina 
de precisão 

Garantir a implementação do plano de formação necessário para os recursos 
humanos nos centros onde irá ser realizada a caraterização molecular

Caracterizar molecularmente as subpopulações consideradas relevantes

Compilar dados moleculares na plataforma nacional integradora de dados

2

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up
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Objetivo

Garantir a 
sustentabilidade
financeira na 
implementação 
da medicina de 
precisão 

Iniciativas Fase

Definição da estratégia de investimento em infraestrutura 

Definir as necessidades de infraestrutura (técnica e IT) e recursos humanos a 
nível nacional (em articulação com as iniciativas dos objetivos 1 e 2)

Mapear a rede, pública e privada, de infraestruturas tecnológica, de IT e de 
recursos humanos já existente

Identificar gaps entre as necessidades e a rede já existente, quer ao nível de 
recursos humanos, quer de infraestruturas técnicas e de IT

Identificar fontes de financiamento para os gaps existentes (fomentando acesso a 
financiamentos institucionais nacionais e europeus e tornando o investimento 
atrativo a parceiros privados nacionais e/ou estrangeiros)

Definir estratégia para atrair investimento privado nacional e/ou estrangeiro

Fomentar o acesso a financiamentos institucionais nacionais e europeus

Implementação de pagamentos com base em resultados

Definir o modelo global de medição de resultados por área terapêutica para 
avaliação dos outcomes (fazendo uso, por exemplo, dos standard sets do ICHOM)

Definir o modelo de pagamento por resultados para as áreas terapêuticas 
prioritárias (mecanismos de partilha de risco entre os intervenientes)

Definir novo mecanismo de contratação com os prestadores públicos para 
possibilitar o pagamento com base em resultados

Promover a divulgação de indicadores de qualidade e resultados, bem como dar 
aos cidadãos a opção de selecionar o seu prestador preferido no seio da rede de 
referenciação

Rever modelo de custeio por doente de forma a estar em linha com o mecanismo 
de pagamento com base em resultados

3

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up
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Objetivo

Aumentar a 
capacidade de 
Portugal para 
desenvolver 
inovação na 
área da 
medicina de 
precisão

Iniciativas Fase

Promoção da literacia dos profissionais de saúde

Atualizar regularmente os planos de formação académica e contínua, face à 
inovação científica e tecnológica

Analisar constrangimentos à formação no horário laboral do profissional de saúde 
e propor alterações conforme necessário

Promover a partilha de experiências e best pratices entre os profissionais de 
saúde intervenientes na jornada do doente

Promover equipas multidisciplinares na prática clínica

Colaboração com redes nacionais e internacionais

Analisar redes nacionais e internacionais relevantes para colaboração e 
respetivos stakeholders responsáveis

Definir os principais objetivos pretendidos com a criação da parceria

Formalizar a parceria para agilizar a adoção e partilha de boas práticas, recursos, 
conhecimento, experiências e dados

Promover a partilha e divulgação da informação entre os stakeholders relevantes

Promoção de inovação e empreendedorismo

Definir objetivos estratégicos nacionais para a investigação translacional 
e empreendedorismo em saúde

Propor iniciativas legislativas que assegurem a autonomia financeira e de gestão 
dos centros de investigação clínica/hospitais para a realização de projetos 
de empreendedorismo ou investigação translacional

Fomentar o acesso a financiamento dedicado ao desenvolvimento científico e à 
investigação do impacto de novas tecnologias em saúde na prática clínica, 
identificando fontes de financiamento público, bem como investimento privado

Promover iniciativas empreendedoras e investigação translacional junto da 
prática clínica

Garantir que o tempo dedicado à investigação é parte integrante da atividade do 
profissional de saúde

Monitorizar e avaliar as iniciativas implementadas

4

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up
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Objetivo

Reforçar a 
participação do 
cidadão na sua 
saúde 

Iniciativas Fase

Definição de plano nacional de comunicação e programa educativo sobre medicina de precisão

Definir temas prioritários a endereçar (por exemplo, tratamentos e diagnósticos 
inovadores, possibilidade de adaptar os cuidados de saúde a aplicar conforme o 
perfil do cidadão, segurança e privacidade dos dados genéticos, entre outros)

Definir público-alvo das ações de comunicação

Definir meios de comunicação mais adequados para informar as populações 
definidas

Definir parcerias a desenvolver com entidades ou empresas relevantes

Realizar ação de formação juntos dos profissionais de saúde para comunicarem 
temáticas de medicina de precisão ao cidadão (com especial foco nos 
profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários e farmácias comunitárias)

Realizar campanha publicitária para divulgar a plataforma integradora de dados e 
os benefícios da sua utilização

Realizar programa educativo sobre a utilização da plataforma e integração com 
wearables pessoais

Realizar campanha de sensibilização sobre os riscos da partilha indiscriminada de 
dados de saúde com entidades (foco no risco de partilha de dados genómicos)

Promover junto do cidadão fontes de informação online sobre a prática de 
medicina de precisão que sejam fiáveis e facilmente percetíveis

Avaliar resultados das campanhas e programas educativos

Definição de medidas que promovam a intervenção ativa do cidadão na sua saúde

Definir principais comportamentos a endereçar associados às áreas terapêuticas 
selecionadas como prioritárias

Definir um modelo de benefícios para o cidadão (por exemplo, benefícios fiscais, 
prémios de seguradoras, entre outros) recompensando comportamentos a 
fomentar

Promover mecanismos de comunicação com o cidadão para dar feedback sobre 
os cuidados de saúde recebidos

5 

Legenda: Planeamento Implementação MonitorizaçãoSet up
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6.5. Pilotos

As sessões de trabalho realizadas com os stakeholders permitiram 
identificar iniciativas de relevância estratégica, sobre as quais serão 
desenhados dois projetos piloto a realizar, que se pretende que 
funcionem como prova de conceito dos benefícios da implementação das 
recomendações propostas. 

A premissa da medicina de precisão é afastar a visão “one-size-fits-all” de 
cuidados de saúde standard e adaptar o tratamento às características 
individuais de cada um. É cada vez mais claro que o estado de saúde do 
cidadão é multifatorial, dependendo de diversas variáveis incluindo 
fatores genéticos, comportamentais e ambientais, que diferenciam e 
particularizam a sua doença. 

A análise da informação clínica do doente apenas permite conhecer o 
estilo de vida do indivíduo, historial clínico e eficácia de tratamentos 
anteriores. Analogamente, o acesso ao perfil genómico apenas conta 
parte da história do cidadão, sem enquadramento clínico. 
Tradicionalmente, os ensaios clínicos empregam uma análise mais 
profunda de todas estas vertentes procurando caracterizar de uma forma 
mais completa o participante, por motivações científicas. Contudo, na 
prática médica corrente, fora do ambiente protegido de um estudo, a 
integração de toda a informação disponível e necessária não é 
concretizada, resultando numa imagem menos fidedigna do estado de 
saúde do cidadão e em ineficiências na entrega dos cuidados de saúde.

Assim, a integração de dados de saúde pretende reunir os dados clínicos 
do doente, imagiologia médica e dados genómicos, bem como os dados 
fornecidos pelo cidadão, por exemplo através da utilização de wearables. 
O principal objetivo desta integração é captar a mais clara imagem do 
indivíduo, através de um perfil clínico enriquecido. A construção de bases 
de dados de elevada qualidade e com uma perspetiva longitudinal a 
longo-prazo representa oportunidades para a indústria, possibilitando o 
desenvolvimento tecnológico e melhoria dos cuidados de saúde, através 
da análise de práticas e dos seus resultados.

Neste sentido, considerou-se relevante que um dos pilotos a desenvolver 
abordasse a integração de dados em linha com o case study apresentado 
de seguida. 

Piloto 1. Integração de dados para suportar data-driven 
insights.
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Piloto 1. Case study: NHS e Sensyne Health

A empresa Sensyne Health combina inteligência artificial (IA) e dados 
clínicos anonimizados com o objetivo de acelerar a descoberta de novos 
medicamentos e desenvolver insights que melhorem os cuidados de 
saúde prestados. Neste sentido, a Sensyne Health tem vindo a 
desenvolver fortes parcerias com o National Health Service (NHS), do 
Reino Unido, através de acordos com organizações como Wye Valley NHS 
Trust e Oxford University Big Data Institute, garantindo o acesso a milhões 
de Registos de Saúde Eletrónicos (RSE) anonimizados e desenvolvendo 
insights em áreas terapêuticas como doenças renais crónicas e doenças 
cardiovasculares.1

Mais recentemente, a Sensyne Health assinou um acordo com a Oxford 
University Hospitals NHS Foundation Trust (OUH), reforçando a 
colaboração e aumentando o seu âmbito para que inclua a análise de 
dados genéticos anonimizados, incluindo testes genéticos de diagnóstico 
e sequências genómicas (whole genome sequencing). Através deste 
acordo, a Sensyne Health poderá analisar os dados genéticos gerados nos 
últimos cinco anos, bem como os dados que serão gerados nos próximos 
dez anos. Estes dados serão combinados com os dados clínicos 
tradicionalmente obtidos através da prática clínica, criando um data set 
rico para a investigação científica e o desenvolvimento de potenciais 
novos tratamentos.2

A parceria entre a Sensyne Health e o NHS diferencia-se de parcerias 
anteriores, por estar assente num modelo que divide os benefícios 
financeiros entre a empresa e o sistema de saúde. O NHS possui parte da 
Sensyne Health e, consequentemente, beneficia quando a empresa gera 
lucros no desenvolvimento de terapias que foram baseadas nos dados 
cedidos através da parceria.1

Sensyne Health is developing in collaboration with the University of Oxford and 
University of Oxford Hospitals, world-leading capability in the use of AI to analyse 
anonymised patient data. This new agreement, enabling the analysis of linked 
genotypic data, will further enhance our ability to make new discoveries and 
develop new treatments.

“
Paul Dryson

CEO Sensyne Health

1. Forbes, AI Unlocks The Mysteries Of Clinical Data, Apr 25, 2019

2. Site institucional Sensyne Health, Sensyne Health signs Strategic 
Research Agreement with Oxford University Hospitals NHS Foundation 
Trust, Aug 7, 2018
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O segundo piloto proposto vem no seguimento da necessidade cada vez 
maior de procurar novas soluções que tornem os diagnósticos e 
tratamentos inovadores financeiramente sustentáveis para o sistema de 
saúde, de forma a possibilitar o acesso e equidade aos mesmos a nível 
nacional.

Tal como a evolução das pequenas moléculas farmacêuticas para os 
medicamentos biológicos proporcionou ganhos terapêuticos significativos, 
também o advento das terapias genéticas e celulares personalizadas 
comporta uma imensa promessa terapêutica para os doentes. Contudo, 
mesmo após comprovada a sua eficácia e autorizada a sua introdução no 
mercado, estes medicamentos inovadores levantam algumas questões na 
sua adoção pelos sistemas de saúde. Estes desafios englobam a cadeia de 
valor quase por inteiro, desde o modelo operacional e logístico, passando 
pela identificação do doente certo, na altura certa, até ao respetivo 
financiamento e pagamento. 

A inovação científica continua em movimento, estando projetado que 
mais 39 terapias genéticas sejam aprovadas pelas entidades reguladoras 
até 2022.1 Face a este ritmo acelerado, os sistemas de saúde, 
tradicionalmente habituados a lidar com fármacos mais simples e 
medicamentos biológicos que muitas vezes implicam tratamentos 
continuados ou até crónicos, veem-se obrigados a acomodar as terapias 
genéticas e celulares personalizadas que podem entregar todo o seu 
benefício terapêutico ao doente num único tratamento, criando um novo 
paradigma de valor.2

No âmbito da estratégia definida para o futuro da medicina de precisão 
em Portugal, o objetivo prioritário deste projeto-piloto passa por 
fomentar o acesso por parte dos cidadãos aos tratamentos mais 
adequados a cada um, focando na promoção da sustentabilidade 
financeira do sistema de saúde face à utilização dessa mesma terapia 
inovadora. Na área da terapia celular, Portugal tem estado na linha da 
frente ao ter dado acesso, ainda este ano, aos primeiros tratamentos 
inovadores para o linfoma, acrescendo a premência de se realizar um 
piloto de financiamento nesta área.

Assim, o projeto-piloto pretenderá identificar modelos de financiamento 
adequados que promovam o acesso equitativo e sustentável às terapias 
celulares que demonstrem ganhos terapêuticos significativos.

Nesse sentido, considera-se relevante a realização de um piloto na 
vertente da definição do modelo de financiamento, em linha com o case 
study apresentado de seguida.

Piloto 2. Definição do modelo de financiamento de terapias 
celulares inovadoras.

1. MIT NEWDIGS Research Brief. FoCUS Project - Financing of Cures in the 
US. (2017 F211.v011). 2017. 

2. Elverum, Kris, and Maria Whitman. "Delivering cellular and gene therapies 
to patients: solutions for realizing the potential of the next generation of 
medicine." Gene therapy (2019): 1.
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Piloto 2. Case study: MIT 

Com o desenvolvimento de terapêuticas potencialmente cada vez mais 
caras, surge um conjunto de desafios relacionados com o acesso por parte 
dos doentes e a definição do melhor modelo de financiamento associado.

O programa NEWDIGS (NEW Drug Development ParadIGmS), que faz 
parte do Massachusetts Institute of Technology (MIT), lançou o projeto 
FoCUS (Financing and Reimbursement of Cures in the US) que consiste na 
análise e avaliação de potenciais soluções relacionadas com os desafios 
previamente referidos.

Esta análise é realizada em colaboração com diversos stakeholders que, 
em conjunto, analisam as diversas variáveis associadas aos desafios de 
uma forma holística, através de metodologias e ferramentas de trabalho 
da NEWDIGS, de forma a definirem uma estratégia que promova 
mudanças transformacionais e sustentáveis.

O projeto FoCUS está dividido em grupos de trabalho, focados em três 
áreas distintas, sendo elas terapias génicas, terapias oncológicas e 
antibióticos. As equipas associadas a cada área terapêutica têm a 
responsabilidade de pesquisar e obter informação para posterior 
desenvolvimento de proposta ou modelos de financiamento e reembolso, 
adequados a todos os intervenientes, para as terapias que podem 
representar um maior investimento.

O plano de projeto conta com uma fase de “Design”, seguindo-se uma 
fase de “Implementação” de um conjunto de pilotos previamente 
planeados.

Os principais benefícios associados a este projeto passam pela promoção 
da equidade de acesso a novas terapêuticas de forma sustentável para o 
sistema de saúde, focando no valor obtido e na inovação médica.

1. Site institucional NEWSIGS, FoCUS: Financing and Reimbursement of 
Cures in the US, MIT NEWDIGS Initiative

We focus on helping the system catch up with the science in biomedical innovation, 
and do it in ways that are both patient-centered and system-sustainable.
“

Dr. Gigi Hirsch

Executive Director of the NEWDIGS Initiative



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory 

services. The insights and quality services we deliver help build trust and 

confidence in the capital markets and in economies the world over. We 

develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all 

of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a 

better working world for our people, for our clients and for our 

communities.

EY refers to the global organization and may refer to one or more of the 

member firms of EY Global Limited, each of which is a 

separate legal entity. EY Global Limited, a UK company 

limited by guarantee, does not provide services to clients. For more 

information about our organization, please visit ey.com.

© 2019 EY, S.A.

All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to 
be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for 
specific advice.

ey.com

Promotor Parceiro Institucional Parceiro Técnico

Patrocinadores




