
.Rita Neves: A tendência da digitalização da saúde acelerou durante a pandemia e vamos debater

os principais desafios da tecnologia ao serviço da saúde e também o impacto que tem nos doentes

e nos profissionais de saúde.

Martim Silva: Olá, boa tarde, agradeço a todos a presença no arranque da segunda edição do CEO

Health Forum. Lembrar ou relembrar que nós temos vivido uns últimos dias particularmente dificeís

pelo facto de estarmos a ser alvo de um ataque informático que de alguma maneira nos vai

tentando impedir de prosseguir o nosso trabalho mas este debate que é hoje aqui realizado é um

exemplo da nossa vontade e empenho em continuar a trabalhar.

Sofia Marta: Desta vez trouxemos a problemática da humanização dos cuidados de saúde e tornar

os cuidados de saúde mais humanos começa por conseguirmos perceber a perspectiva do lado do

utente. Certamente hoje iremos falar de como é que a tecnologia pode contribuir para esta

humanização e como pode conciliar as expectativas dos utentes e dos profissionais de saúde.

Kaveh Safavi: Hi and welcome to the second edition of CEO Health Forum. My name is Kaveh

Safavi and I’m global practice lead for Accenture’s healthcare practice. Accenture believes that our

complicated problems in society are going to be solved by a mixture of human ingenuity and

technology and that can’t be more true for healthcare.
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Rui Ivo: A pandemia trouxe muito desafios. Há valores que foram postos em evidência e que estão

relacionados com o tema. Eu julgo que a pandemia também nos trouxe muito estes valores para a

nossa visão e é muito importante ser sublinhado. E nós como país, todo o empenho dos

profissionais de saúde, toda esta colaboração, a preocupação… foi muito notório.

Fernando Araújo: O Infarmed tem tido, ao longos destes dois anos, um papel incrivel na luta contra

a COVID e acho que a nível nacional e internacional todos nos podemos orgulhar. Há 5 ou 6

desafios que vamos ter no future e há também coisas que aprendemos com o COVID que não

Podemos esquecer.

Virgílio Bento: Nós na Sword desenvolvemos uma nova solução de tratamento de patologias que é

um dos maiores problemas de saúde a nível de custo e a nível de incidência em todo o mundo.

Afeta 7 mil milhões de pessoas em todo o mundo e nos Estados Unidos 125 milhões de

americanos, ou seja, é um problema que é muito significativo.

Sónia Santos: Estamos a assistir a uma grande mudança e é discutível que a pandemia provocou o

estímulo ao nível da inovação em todo o setor da Saúde abrindo caminho para uma seleção da

adoção das novas tecnologias. A tecnologia não mudou, ela já existia, as prioridades é que foram

ampliadas e assistimos, de forma exponencial, o que se tentou fazer em vários anos, num dia para

o outro tivemos de adotar a tecnologia.
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