
A SIC Notícias receeb hoje o CEO Health Forum, um debate que vai reunir os principais

responsáveis na área da saúde para descutir o pós-pandemia, os novos desafios na área da saúde.

Um debate que tentamos agora antecipar com Ana Sofia Marta, vice president da Accenture, um

dos parceiros desta iniciativa que lidera esta área. Muito bom dia, seja bem-vinda à Edição da

Manhã, o que é que se pretende com esta discussão de mais logo?

Muito bem, antes de mais, muito obrigada, obrigada à SIC e ao grupo Impresa, também por mais

uma organização desta segunda edição do CEO Health Forum. Hoje o que se pretende de facto é

discutir a temática da humanização dos cuidados de saúde, e oq eu é que é isto da humanização

dos cuidados de saúde? Portanto, o que se pretende é de facto perceber como é que a tecnologia

pode ajudar a combiner esta questão dos cuidados fisícos com os cuidados virtuais. Trazer aqui

todos os temas que têm a ver com um acesso, um acesso mais conveniente para as pessoas, mais

universal, a todos os cuidados de saúde, e com este tema da pandemia, obviamente…

A pandemai veio de alguma forma antecipar esta necessidade?

Completamente, completamente. Portanto, com a pandemia o que nós vimos foi de facto um

exponenciar, um acelerar destas tendências, desta utlização da tecnologia, nomeadamente na área

da saúde, também interessante partilhar aqui que um estudo recentre da Accenture feito a mais de

400 executivos, na área da saúde, indica que 93% desses executivos indicam que de fcato a

inovação é algo qu está nas suas agendas e estão a comprimir dez anos, daquilo que seria o

normal…
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