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O	ano	é	2022.	Este	“paciente	quantificado”	está	vivo	e	bem,	as	tecnologias	digitais	
transformaram a cultura de cuidados com a saúde e novos participantes do mercado 
interferem com os modelos de entrega. Estas são algumas previsões do nosso 
relatório	“Previsões	para	o	Setor	de	Life	Sciences	&	Health	Care”	para	2022,	que	
apresenta uma indústria de saúde bem diferente daquela existente em 2017.

Conforme	2017	chega	ao	fim,	o	futuro	da	saúde	é	mais	desafiador	e	as	possibilidades	são	cada	vez	mais	emocionantes.	Enquanto	as	
indústrias	de	Life	Sciences	&	Health	Care	despertam	para	estas	possibilidades,	a	necessidade	de	adotar	estratégias	e	discernimento	para	
modelar	nossa	saúde	–	seja	como	prestador	de	saúde,	empresa	de	ciências	de	vida,	médico	ou	paciente	–	também	é	maior	do	que	nunca.

Nosso relatório explora seis previsões que têm base no relatório de 2014: “Previsões do Setor de Life Sciences & Health Care para 2020: 
Um	futuro	ousado?”.	Cerca	de	três	anos	depois,	nós	tivemos	inúmeros	debates	e	discussões	sobre	as	previsões	originais	e	trabalhamos	
com	muitos	de	nossos	clientes	para	considerar	as	implicações	destas	previsões.	Algumas	destas	previsões	já	são	realidade,	enquanto	
outras	ainda	estão	longe	de	acontecer.	Algumas	delas	talvez	nunca	aconteçam.	Além	disso,	nos	últimos	anos,	o	ritmo,	o	nível	de	inovação	
e	o	impacto	da	nova	ciência,	da	automação	e	da	robótica	sobre	o	futuro	do	trabalho	tornaram-se	cada	vez	mais	evidentes.

Este relatório avalia evidências em 2017 e fornece seis novas previsões sobre como poderão ser as indústrias de Life Sciences & Health 
Care	em	2022.	Nós	identificamos	grandes	tendências	nas	indústrias,	os	principais	obstáculos	que	devem	ser	vencidos	e	as	evidências	
hoje	disponíveis	que	nos	permitem	prever	o	futuro.	Também	identificamos	exemplos	que	ilustram	o	papel	dinâmico	do	paciente	e	a	
importância	da	sua	experiência,	além	das	inovações	e	dos	novos	modelos	de	negócios	que	já	transformam	os	serviços,	sistemas	e	
processos.

Nossas	seis	previsões	apresentam	novamente	uma	visão	otimista	do	futuro,	mas	reconhecemos	que	diversos	indivíduos	em	nossas	
indústrias	estão	céticos	com	relação	aos	obstáculos	e,	consequentemente,	ao	ritmo	da	mudança.	Nós	sustentamos	que	ser	otimista	é	
necessário	se	quisermos	responder	efetivamente	aos	desafios	da	saúde	que	emanam	de	uma	população	em	crescimento	e	em	processo	
de	envelhecimento,	e	com	uma	onda	gigantesca	de	doenças	crônicas.

Como	sempre,	acolhemos	quaisquer	ideias	ou	questões	sobre	os	assuntos	que	vocês	gostariam	que	explorássemos	mais	adiante	como	
parte da nossa série planejada de relatórios focados no futuro.

Karen Taylor 
Diretora 
Deloitte Centre for Health Solutions

Hanno Ronte 
Sócio 
Monitor Deloitte 
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Em 2014, o custo da obesidade 
totalizou $2 trilhões (2,8% do PIB 
global).17 Em 2025, 1,17 bilhões de 
adultos serão afetados pela 
obesidade.18

A porcentagem de mortes por 
doenças transmissíveis deve 
diminuir de 22,5% em 2015 para 
17,1% em 2030, enquanto a 
porcentagem de doenças 
não-transmissíveis pode 
aumentar de 68,4% para 73,9%, 
durante o mesmo período de 
tempo.20 

Tendências 
de doenças

Tendências demográficas Tendências econômicas

Há 415 milhões de 
pessoas com 
diabetes no mundo. 
Esse número deve 
chegar a
642 milhões até 
2040. O custo mundial 
do tratamento de 
diabetes ultrapassa 
$673 bilhões ao 
ano.19 

Os gastos globais com saúde 
devem crescer 4,2% ao ano, 
de $7,1 trilhões em 2015 para 
$8,7 trilhões até 2020.5

Os gastos globais no setor 
farmacêutico aumentarão 5% ao ano 
entre 2017 a 2021, mais que o dobro 
do aumento médio anual de 2,2% 
observado entre 2011 e 2016.6 

Espera-se que as vendas do setor de 
tecnologia médica aumentem 5,1%, 
de $369 bilhões em 2015 para 
$529,8 bilhões em 20227.

O segmento de diagnóstico in vitro é 
um dos que mais cresce no setor de 
tecnologia médica e espera-se que 
atinja $67,3 bilhões até 2020.

8 

Espera-se que o mercado de 
medicina de precisão cresça 
de $39 bilhões, em 2015, para 

$87,7 bilhões até 2023.10 

Entre 2010 e 2016, o custo médio 
para lançar um medicamento no 

mercado aumentou em 33%. 
Ainda assim, o pico médio de 

vendas diminuiu 49%.12

O mercado de medicamentos para 
doenças raras deve dobrar de 
tamanho, de $102 bilhões em 2015, 
para $209 bilhões em 2022.9 

Os gastos com oncologia devem crescer 
de 9 a 12% por ano até 2021.11 

A receita global de software e serviços 
de gestão de saúde da população está 
projetada para crescer de 
$8,92 bilhões em 2016 para 
$50,35 bilhões em 2025.14 

A cada 3 segundos surge um novo 
caso de demência. Estima-se que 
50 milhões de pessoas no mundo 
vivam com demência em 2017 – 
número que deve dobrar a cada 
20 anos.15 Em 2018, o custo global 
com demência ultrapassará 
$1 trilhão.16

2022

2015

Medicina preventiva – 
sequenciamento de DNA – 
genes – é a nova área de 
expansão que deve 
impulsionar a progressão de 
medicamentos biotecnológicos 
em uma taxa de crescimento 
anual composta (em inglês, 
Compound Annual Growth Rate – 
CAGR) de 9,7% para atingir 
$144,8 bilhões até 2020.13

Em 2020, o número de 
pessoas com idade 
acima de 65 anos será 
de aproximadamente 
604 milhões – 11% da 
população global 
(19,8% de europeus).

4
 

Em 1990, mais de 11 milhões de 
crianças morreram antes de 
completar 5 anos em comparação 
com menos de 6 milhões em 2016. 
Aproximadamente 60% da 
mortalidade infantil ocorre por 
doenças que podemos prevenir 
com vacinas.

3
 

A expectativa média de vida em países da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OECD) 
aumentou 5,5 anos, de 75 anos em 1990 
para 80,5 anos em 2015.

1
 

O uso de telemedicina 
está em crescimento. 
Em 2018, 65% das 
interações com 
instalações de saúde 
ocorrerão por 
aparelhos móveis. 
Aproximadamente 80% 
dos médicos já utilizam 
smartphones e 
aplicativos médicos no 
cuidado com a saúde.

2 
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Este	“paciente	quantificado”	 
está vivo e bem

2022

A geração genoma está mais informada e engajada na  
gestão da sua própria saúde

O mundo em 2022 Obstáculos superados

Previsão Em 2022, os indivíduos estão melhor informados sobre o seu perfil genético, as doenças que eles têm ou podem 
desenvolver e a eficácia das intervenções no setor de saúde. Eles estão mais engajados em melhorar a sua própria saúde, e 
as expectativas de cuidados com saúde para si próprios e para suas famílias são altas. O “paciente quantificado” adotou a 
prevenção e gasta tempo, energia e dinheiro para permanecer saudável, com o uso de aplicativos de saúde e wearables regulados 
e validados. Quando doentes, os pacientes demandam tratamentos específicos e também estão dispostos, em parte, a pagar. 
Os pacientes são verdadeiros consumidores; eles entendem que têm opções e usam informações e dados sobre si mesmos e 
sobre as prestadoras para terem o melhor tratamento no momento, local e custo mais convenientes. Os wearables operam agora 
silenciosamente, mas poderosamente, nos bastidores. Eles são proativos e preventivos, em vez de simples monitores. A adoção 
da tecnologia e dos serviços de reabilitação mantém as pessoas conectadas e ativas, e ajuda a reduzir o custo com saúde.

 • O “paciente quantificado” significa que as pessoas participam ativamente na 
gestão da saúde e bem-estar

 • Há uma larga adoção de wearables com sensor biológico (operáveis, integrados, 
envolventes e com foco em resultados) – a tecnologia é mais barata e mais 
sofisticada, e a qualidade dos dados é maior

 • Os wearables de nova geração monitoram continuadamente uma grande 
variedade de parâmetros, com apoio aos usuários para utilizar os dados para 
aumentar a prevenção

 • Os wearables e dispositivos conectados ajudam os idosos a envelhecer na sua 
própria residência e atenuam, até certo ponto, a lacuna crescente de cuidados

 • “Bibliotecas de aplicativos de saúde” interativas ajudam as pessoas a escolher 
os aplicativos de saúde e tecnologias digitais mais apropriados e indicam para 
os indivíduos um conjunto aprovado de ferramentas de saúde digitais

 • A tecnologia de voz é amplamente adotada, conforme as pessoas ficam mais 
confortáveis com serviços seguros de autenticação por voz

 • As pessoas mais velhas e com dependências têm o apoio de assistentes virtuais 
para viverem com mais independência

 • A maioria das pessoas agora espera a oferta de serviços de telemedicina, e 
muitas preferem ter o primeiro contato com o médico por meio da telemedicina

 • As pessoas compartilham seus dados médicos prontamente com as 
prestadoras de saúde, assim como os dados de consumo

 • A utilização de jogos e atividades alternativas, com um sistema de incentivos e 
recompensas, ajuda a influenciar comportamentos mais saudáveis

 • Grupos de pacientes formam redes digitais para apoiar uns aos outros 
na gestão da sua saúde, com compartilhamento das melhores práticas e 
diminuição dos custos médicos ao explorar o conhecimento público

 • As pessoas aceitaram que são responsáveis pela sua 
própria saúde e foram estabelecidos incentivos por 
bom comportamento – de reduções em coparticipações 
a incentivos fiscais (exemplo: por não fumar)

 • As operadoras e os profissionais construíram modelos 
de cuidados mais centrados nos pacientes, com maior 
colaboração e tomada de decisão compartilhada

 • Há informações em tempo real sobre o desempenho 
e os resultados dos profissionais, inclusive como 
os dados pessoais são usados e protegidos, o que 
aumenta a confiança

 • Operadoras e prestadoras desenvolveram estratégias 
de atenuação de riscos confiáveis que demonstram o 
uso eficaz de informações pessoais e previnem seu uso 
inadequado

 • Aplicativos de saúde e tecnologias digitais são 
‘marcados’ para mostrar que atendem às normas 
globais de conformidade 

 • Reguladores têm grande importância no apoio da 
utilização da tecnologia de telemedicina com base em 
ferramentas digitais novas e confiáveis, inclusive na 
gestão de medicamentos, e a maioria das operadoras 
oferece um menu de opções de reembolso e/ou 
pagamento de taxas

 • A transparência sobre o papel das seguradoras reduziu 
as preocupações sobre compartilhamento de dados, 
mas há ainda um nível saudável de desconfiança

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022

4

O futuro desperta | Previsões para o setor de Life Sciences & Health Care para 2022



Imaginando o mundo em 2022

E se planejadores urbanos pudessem 
tirar proveito do movimento do 
“paciente quantificado”?
Em resposta ao aumento do “paciente 
quantificado”,	os	planejadores	urbanos	
colocaram a boa saúde no centro do projeto 
e	planejamento	urbanos,	com	o	objetivo	
de combater desigualdades de saúde. 
As iniciativas incluem pistas de corrida 
desenhadas	no	asfalto,	pistas	de	ciclismo	em	
estradas	e	espaços	verdes	protegidos,	o	que	
resulta	em	“Cidades	Saudáveis”.	Atualmente,	
mais da metade da população do mundo vive 
em	cidades.	Muitas	tornaram-se	“Cidades	
Inteligentes”,	com	uma	visão	de	360	graus	
sobre novas maneiras como a tecnologia pode 
melhorar	as	operações	e	conectar	cidadãos,	
negócios	e	organizações	sem	fins	lucrativos.	
Cidades inteligentes focam na melhora de 
resultados pela tecnologia e abrem o caminho 
em iniciativas de saúde pública – desde leis 
de contagem de calorias até a criação de 
zonas de emissão ultrabaixas. As autoridades 
de planejamento agora incorporam a saúde 
em todas as atividades de planejamento e 
desenvolvimento,	em	resposta	às	diferenças	
nas	condições	de	clima,	cultura,	recursos	
e	políticas.	Os	governos	do	mundo	todo	
desempenham um papel maior – desde ações 
sobre fumo e gorduras trans até o conteúdo 
calórico em embalagens e a introdução 
de impostos sobre refrigerantes – em um 
empenho para reduzir a obesidade e melhorar 
os resultados no setor de saúde.

O retrato de um paciente de 2022: 
Como os aparelhos de nova geração e 
serviços de gestão de peso ajudam a 
reduzir o risco de diabetes 
Mary teve diabetes tipo 2 insulinodependente 
por 20 anos e não era muito boa na gestão da 
sua	condição.	Entretanto,	em	2017,	ela	recebeu	
um aparelho inteligente para monitorar e 
ajustar	o	nível	de	glicose	no	sangue,	com	
a combinação de um sensor de glicose 
subcutâneo	com	uma	bomba	de	insulina.	O	
aparelho é conectado ao seu smartphone 
e alimenta dados no seu prontuário médico 
eletrônico.	O	prontuário	é	também	visualizado	
pelo	seu	clínico	geral,	que	fornece	feedbacks	
regulares via mensagens de texto com 
relação aos dados de Mary. Isto transformou 
a capacidade de Mary para administrar sua 
condição	e	melhorou	significativamente	a	
adesão	ao	tratamento.	Infelizmente,	a	falta	de	
gestão anterior de sua condição fez com que 
a	sua	visão	ficasse	ruim	e	que	ela	adquirisse	
insuficiência	cardíaca	crônica,	o	que	limita	
sua atividade. Mary estava preocupada com 
sua	filha,	Sophie,	que	engordou	bastante	e	
aparentava ter risco de desenvolver diabetes. 
Mary convenceu Sophie a fazer um teste para 
confirmar	sua	predisposição	genética	a	ter	
diabetes tipo 2. Saber do seu risco biológico 
encorajou Sophie a entrar em um programa 
online de gestão de peso aprovado pela 
rede de controle de diabetes online de sua 
mãe.	Ao	final	da	oitava	semana	da	sua	dieta	
supervisionada,	Sophie	atingiu	seu	peso	alvo.	
Sophie utiliza um wearable para registrar suas 
atividades,	a	ingestão	de	calorias	e	seus	sinais	
vitais,	e	compartilha	seu	progresso	com	a	sua	
rede de apoio digital. Mary e Sophie também 
passaram a frequentar uma academia local 
e	fazem	regularmente	aulas	de	exercícios	
personalizados. Quando não conseguem ir 
para	a	academia,	elas	utilizam	um	personal 
trainer online como parte do programa de 
incentivo aprovado por sua seguradora.

O setor farmacêutico e o “paciente 
quantificado”: Oferta de serviços de 
saúde personalizados por meio de uma 
rede de clínicas de especialização 
Desde	2018,	uma	empresa	farmacêutica	
líder	no	mercado	opera	uma	rede	de	clínicas	
virtuais para prover suporte a pacientes com 
problemas intestinais graves. Os serviços 
incluem testes genéticos para estabelecer 
quaisquer causas genéticas para os problemas 
intestinais,	além	do	uso	inovador	de	
tecnologias digitais avançadas para rastrear 
e monitorar as alterações na condição do 
paciente.	Por	exemplo,	uma	pílula	ingerível	
pode	monitorar	a	adesão	à	medicação	e	
a resposta do paciente ao tratamento em 
tempo	real.	A	pílula	é	dissolvida	no	estômago	
do paciente e deixa um sensor minúsculo. 
O	sensor,	ativado	por	líquidos	do	corpo,	
emite um sinal para um adesivo na lateral do 
estômago,	que	mede	batimentos	cardíacos	
e	outros	sinais	vitais,	além	das	informações	
sobre a detecção do medicamento. Um 
smartphone	conecta-se	ao	adesivo,	registra	
as	informações	e	envia	para	a	clínica,	onde	
os médicos intervêm de maneira proativa 
se necessário. Os pacientes estão muito 
mais informados sobre a sua condição e 
engajados em melhorar os seus resultados 
de	saúde.	Os	médicos	na	clínica	organizam	
reuniões virtuais com grupos de pacientes 
para	ajudar	a	tranquilizá-los	em	relação	ao	
uso	da	tecnologia	e	colocá-los	em	contato	
com pacientes com condições similares. As 
clínicas	também	utilizam	“pílulas	câmera”	(em	
cápsulas descartáveis) em vez de métodos 
invasivos tradicionais para rastrear a saúde 
do microbiota do intestino dos pacientes. Em 
2022,	uma	pesquisa	de	satisfação	do	paciente	
e de resultados dos pacientes avaliou a rede 
como acima da média em comparação com 
outras prestadoras de saúde tradicionais. 
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Quatro em cada dez consumidores têm interesse em utilizar 
drones para ajudar com os medicamentos e robôs para ajudar 
no diagnóstico de doenças

Os consumidores utilizam tecnologias de saúde 
e preparo físico para:

Ajudar com 
medicamentos para 

doenças crônicas

Ajudar com diagnóstico 
de doenças

Entregar amostras 
laboratoriais

Manutenção 
em casa (cuidador)

Substituir diagnósticos
de doenças

40% 40% 38%

35% 32%

56%
Recarregar 

receitas
Pagar contas 

médicas
Medir objetivos de 

melhora do preparo físico 
e da saúde

32% 24%

24%
Monitorar 
problemas 
de saúde

Receber alertas 
ou lembretes 
para tomar 

medicação etc.

Medir, registrar, 
ou transmitir 
dados sobre 

medicamentos

Verificar o custo 
com saúde usando 

um rastreador 
de custos online

18% 17% 15%

Observação: O gráfico mostra os entrevistados que provavelmente utilizarão a tecnologia, em que “provavelmente” está definido como resposta 
“4” ou “5” em uma escala de 5 pontos, na qual “1” é “nada provável” e 5 é “extremamente provável”. Fonte: Pesquisa Deloitte, 201624

Evidências em 2017

O crescimento do “paciente quantificado”

Distinção das necessidades dos diferentes consumidores
Em	2016,	75%	dos	consumidores	dos	Estados	Unidos	procuraram	
uma parceria com suas prestadoras para determinar os tratamentos 
mais	eficientes.	Os	entrevistados	geralmente	disseram	não	utilizar,	
ou	não	entender,	as	ferramentas	digitais	de	saúde	e	os	recursos	
disponíveis,	e	classificaram	estas	interações	como	significativamente	
menos importantes do que qualquer outra forma de interação. 
Entretanto,	o	fato	de	distinguir	as	necessidades	dos	millennials 
– que utilizam tecnologias digitais pela parte das suas vidas – 
das necessidades dos idosos poderia ajudar as prestadoras a 
desenvolver	estratégias	específicas	e	ferramentas	digitais	para	
cada grupo de consumidor. A preferência dos consumidores é que 
um	médico	ou	outra	prestadora	de	saúde	passe	tempo	suficiente	
com eles e não tenha pressa durante os exames. Os médicos mais 
antenados utilizam ferramentas digitais para capturar e registrar 
discussões que os deixem livres para aumentar o tempo que passam 
com seus pacientes. Um em cada três consumidores também deseja 
que seus médicos o encoraje a ser mais ativo com relação aos 
tratamentos prescritos.21 

Compartilhamento de dados biométricos entre médicos e 
pacientes
Sensores instalados em adesivos descartáveis podem ser colocados no 
peito	para	monitorar	doenças	agudas	e	crônicas.	Os	dados	biométricos	
e sinais da doença são enviados remotamente e monitorados por 
médicos e pacientes por meio da tecnologia bluetooth. Uma nova 
pesquisa da Acuity Market Intelligence descobriu que aproximadamente 
dois terços dos smartphones vendidos no mundo em 2017 
terão capacidade de biometria. Ela também estima que todos os 
smartphones terão a tecnologia de biometria instalada até 2019.22 

OurPath
OurPath é um programa digital de seis semanas de mudanças 
comportamentais,	que	ajuda	as	pessoas	a	melhorar	sua	saúde	e	
bem-estar	com	sustentabilidade.	Ele	é	ligado	a	balanças	digitais,	
fornece	escalas	e	oferece	consultoria	pessoal,	conselhos,	educação	
e	treinamento	com	evidências	científicas	para	perda	de	peso,	maior	
energia,	melhor	humor,	melhores	padrões	de	sono,	maior	bem-estar	e	
até mesmo autogestão da diabetes.23
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A utilização da tecnologia digital

Em 2016, os desenvolvedores 
de aplicativos lançaram 
100.000 novos aplicativos 
de saúde, e o número total 
de aplicativos disponíveis 
para consumidores atingiu 
259.000.27

 

Somente 24% dos aplicativos 
de saúde registrou mais de 
50.000 downloads.28

 

A receita do mercado de 
aplicativos de saúde deve 
atingir $26 bilhões no final 
de 2017.29

69% da receita dos editores 
de aplicativos provém de 
serviços.30

 

O mercado global de 
dispositivos médicos vestíveis 
(wearables) e de sistemas 
remotos de monitoramento 
de pacientes deve atingir 
$612 bilhões em 2022.31

81%
No Reino 

Unido

77%
Nos Estados

 Unidos
44%

No Mundo

Em 2017, a utilização do smartphone atingiu25:

As taxas têm aumentado 
continuamente desde 2012, 
quando somente 52% dos 
adultos no Reino Unido 
tinham um smartphone.26

Fonte: Deloitte

Os wearables não são mais novidade e os pesquisadores da indústria concordam que esses dispositivos estão agora em fase de 
comercialização. Ainda que restem alguns desafios – como a facilidade de uso, padrões, privacidade e custo – o interesse entre as 
prestadoras de saúde, a indústria e os consumidores está em crescimento.
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As tecnologias digitais 
transformam o setor da saúde

2022

Os cuidados inteligentes com a saúde oferecem serviços focados no 
paciente com melhor relação custo-benefício

O mundo em 2022 Obstáculos superados

Previsão Até 2022, as mudanças demográficas e econômicas, as expectativas maiores dos pacientes e as tecnologias 
digitais modernas e cognitivas interferiram no setor de saúde no mundo todo. Um número crescente de serviços de saúde 
em hospitais é agora fornecido de maneira mais eficiente em casa ou em instalações ambulatoriais. Os pacientes com 
necessidades hospitalares complexas e agudas são tratados em hospitais inteligentes habilitados digitalmente. Papéis clínicos 
são otimizados e a equipe usa tecnologias cognitivas para oferecer serviços mais integrados e sem interrupções, com base nas 
necessidades do paciente. Os profissionais da área de saúde estabeleceram um entendimento preciso dos fluxos de paciente 
com base em dados em tempo real para informar o planejamento da força de trabalho. Os pacientes controlam o acesso aos 
seus dados de saúde e dão acesso aos seus prontuários médicos eletrônicos (EHRs) para todas as prestadoras de saúde, como 
e quando necessário. O hospital digital alavanca tecnologias para otimizar o fornecimento de assistência, a experiência do 
paciente, a alocação de pessoal e a gestão dos serviços administrativos, com custos reduzidos e melhores resultados.

 • A Automação de Processos Robotizada (RPA) e a Inteligência Artificial 
(IA) iniciam e coordenam atividades simultâneas, como a resolução de 
problemas relacionados ao fluxo de trabalho de enfermeiros, o que permite 
que os profissionais passem mais tempo com os pacientes e menos tempo 
documentando

 • Robôs secretários ouvem as consultas e escrevem automaticamente as notas
 • Plataformas de software abrangentes suportam canais múltiplos de 
comunicação de cuidados com a saúde (ligações de voz, mensagens de texto 
seguras, alarmes e notificações de alerta), o que melhora a eficiência e a 
segurança da comunicação do cuidador

 • A tomada de decisão clínica é permitida por centros de comandos digitais 
centralizados

 • O projeto do hospital suporta o bem-estar dos pacientes e da equipe, com 
ênfase no cuidado. 

 • Cadeias de suprimento digitais, automação, robótica e interoperabilidade 
impulsionam a produtividade da maioria das funções administrativas

 • Algoritmos de Inteligência Artificial alteraram o diagnóstico de doenças pela 
extração de prontuários médicos, leitura de testes diagnósticos por imagem 
e aumento do papel dos radiologistas

 • A biotelemetria monitora os pacientes em suas casas e os ajuda a entender 
seus sinais vitais, além de fornecer informações para os médicos

 • Portais online interações de vídeo regulamentadas entre o paciente e o 
médico

 • Visitas online, ou e-visits, são feitas por ferramentas portáteis de diagnóstico, 
o que facilita exames físicos remotos e melhora o acesso, ao reduzir viagens, 
horas de espera e inconveniências.

 • A Tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) rastreia a equipe e 
os equipamentos, e otimiza a utilização de recursos

 • Os hospitais estabeleceram uma cultura 
de transformação digital e promovem sua 
implementação em todos os níveis. A equipe recebe 
as habilidades necessárias para o uso das tecnologias

 • A satisfação dos médicos com sistemas de registros 
eletrônicos melhorou bastante com a nova geração 
de aplicativos integrados ao fluxo de trabalho, com 
um processo de decisão eficiente

 • Novas normas internacionais de governança sobre 
interoperabilidade ajudaram a mitigar os riscos 
cibernéticos

 • A tecnologia blockchain permitiu um repertório de 
informações de saúde acessível, abrangente e seguro

 • A conectividade de rede – com uma conexão wifi 
rápida, segura e abrangente – permitiu o acesso 
aos prontuários e aos diagnósticos quando e onde 
necessário

 • A telemedicina e a orientação digital têm aprovação 
regulatória e suporte clínico

 • Novos modelos de financiamento permitem às 
operadoras obterem resultados com organizações de 
saúde integradas verticalmente

 • Os silos entre hospitais e serviços de saúde 
foram substituídos por novas formas de cuidados 
com sistemas de registros médicos eletrônicos 
interoperáveis; a equipe do hospital dirige clínicas 
comunitárias e os cuidadores primários coordenam 
serviços e o home care

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022
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Imaginando o mundo em 2022

E se uma gigante de tecnologia 
for escolhida pelo público como 
fornecedora de serviços de saúde?
Em	2018,	a	TechA	construiu	um	robô	de	
planejamento de alta com base em RPA 
e IA para iniciar e coordenar atividades 
simultâneas	de	serviços	de	saúde,	com	um	
sumário	de	altas	hospitalares,	prescrições,	
transportes,	indicações	para	serviços	de	
apoio em casa e agendamento de visitas 
de	acompanhamento.	Dois	anos	depois,	
a TechA adquiriu uma pequena rede de 
hospitais digitais espalhados pela Europa 
e	em	2022	estabeleceu-se	firmemente	
como a fornecedora de serviços de saúde 
escolhida pelos consumidores. A TechA 
também desenvolveu um conjunto de 
módulos interativos de treinamento 
profissional	pós-registro,	aprovados	
pelas	agências	reguladoras	aplicáveis,	
com módulos destinados a médicos 
recém-formados	e	experientes.	Esse	
treinamento virtual ajudou a disponibilizar 
o conhecimento especializado para um 
público	e	geografia	maior,	com	melhorias	
mensuráveis na qualidade dos resultados  
e economia de custos..

O retrato de um paciente em 2022: 
como a tecnologia inteligente 
revoluciona a cirurgia de substituição 
de joelho
Jon deu entrada recentemente no hospital 
para uma substituição de joelho impresso 
em	3D.	Durante	a	fase	de	pré-admissão,	
o hospital ofereceu a Jon um plano de 
exercícios	supervisionados	com	base	em	
um	aplicativo	para	ajudá-lo	na	recuperação.	
Durante	uma	consulta	pré-cirurgia	com	
o	médico,	Jon	foi	orientado	por	uma	
experiência de realidade virtual imersiva 
sobre	o	procedimento	em	3D.	O	aplicativo	
do hospital também forneceu instruções 
e um mapa para ajudar no processo de 
admissão.	Após	fazer	o	login	no	robô,	Jon	foi	
levado	para	seu	quarto,	onde	o	seu	console	
de	televisão	lhe	deu	boas-vindas	e	forneceu	
detalhes sobre o que esperar da sua 
jornada como paciente. Com a IA instalada 
no	seu	sistema	de	registros	eletrônicos	
de	saúde	estocado	na	nuvem,	Jon	pôde	
obter respostas para todas as outras 
perguntas sobre seu tratamento. Durante 
toda	a	sua	estadia,	a	pulseira	fornecida	
na admissão monitorou remotamente 
seus	sinais	vitais,	alertando	os	cuidadores	
sobre quaisquer padrões relevantes. Ele 
também tem um aplicativo de pagamento 
seguro para adquirir os serviços do hospital. 
Seu prontuário médico foi preenchido 
automaticamente	por	uploads	digitais,	
sensores	de	captura	de	voz,	e	informações	
dos cuidadores. A maioria das informações 
do prontuário e pedidos rotineiros foram 
inseridos por RPA e apoiados por IA. Após 
sua	alta,	o	fisioterapeuta	de	Jon	administrou	
sua reabilitação remotamente com um 
sensor conectado a um aplicativo interativo 
de celular que guia Jon pela sua rotina 
diária	de	exercíciose	coleta	informações	de	
resultados	reportados	pelo	paciente,.	Os	
dados do aplicativo são automaticamente 
sincronizados com seu sistema EHR.

Um hospital digital em 2022: Como 
um hospital inteligente transforma 
a produtividade e a experiência do 
paciente
Em	maio	de	2018,	foi	inaugurado	o	primeiro	
hospital	do	país	totalmente	digital,	financiado	
pelo	governo,	com	o	objetivo	de	alavancar	a	
experiência do paciente com as tecnologias 
digitais. Essas tecnologias ajudam o paciente 
durante	o	processo	–	da	pré-admissão	
ao	pós-alta.	Todos	os	médicos	podem	
acessar	os	registros	médicos	eletrônicos,	
seguros e integrados nos seus próprios 
dispositivos,	com	informações	sobre	a	
condição	do	paciente,	histórico	médico,	
alergias	e	medicamentos,	além	dos	cuidados	
primários. Testes de diagnósticos e de 
laboratório são pedidos diretamente pelos 
dispositivos dos médicos e os resultados são 
automaticamente capturados pelo sistema 
EHR,	com	fotos	tiradas	por	smartphones.	Os	
médicos	recebem	notificações	em	tempo	
real. Todos os pacientes e tratamentos 
são monitorados via RFID e fornecem um 
ciclo	de	medicação	de	circuito	fechado,	
que é sincronizado instantaneamente 
com o sistema EHR. O EHR determina se 
os pacientes são candidatos para novos 
tratamentos	ou	pesquisas	clínicas	que	
possam melhorar seus resultados. O hospital 
utiliza	robôs	para	fornecer	medicamentos,	
transportar	amostras	de	sangue,	coletar	
resultados diagnósticos e agendar 
entregas	de	roupas	de	cama	e	alimentos,	
tudo	por	um	túnel	subterrâneo.	Isto	gera	
uma	eficiência	considerável	de	custo	e	
de	tempo,	e	melhora	a	confiabilidade.	Os	
robôs	esterilizam	ferramentas	cirúrgicas,	
o	que	reduz	infecções,	e	armazenam	
medicamentos	em	farmácias	com	nível	zero	
de erros. Todos os pacientes têm painéis 
de controle ao lado da cama com serviços 
de	educação,	entretenimento,	mídia	social	
e	informações	médicas.	Após	a	alta,	os	
pacientes podem agendar consultas em 
clínicas	pelo	dispositivo	pessoal.	Assistentes	
virtuais ajudam as pessoas a navegar pelo 
hospital e avatares oferecem orientações 
e aconselhamento aos pacientes. As 
prescrições têm base em algoritmos 
de liberação de medicamentos escritos 
centralmente.
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A	terapia	física	é	uma	parte	
crítica	do	atendimento	
ortopédico. A medida de 
cuidados com a saúde 
valorizados e pagamentos 
integrados se estabeleceu. 
Houve também uma expansão 
na disponibilidade de novos 
sensores conectados a 
aplicativos	de	celular,	que	
podem orientar os pacientes em 
sua	rotina	diária	de	exercícios	
após	a	cirurgia	ortopédica,	que	
é vital para obter melhores 
resultados	clínicos.	Os	dados	
também são compartilhados 
em tempo real para que os 
médicos possam ajustar os 
protocolos	de	exercícios	e	
orientar os pacientes. O sistema 
coleta resultados reportados 
pelos pacientes para apoiar 
reembolsos de procedimentos 
ortopédicos,	tal	como	
substituição de articulações.32 

O Mercy Virtual Care 
Center,	que	abriu	no	
outono	de	2015,	é	parte	
de um investimento de 
$300 milhões	feito	ao	 
longo de uma década.  
A	instalação	de	11.600 m2 
não	possui	salas	de	espera,	
leitos hospitalares ou 
pacientes. O centro abriga 
mais	de	300	profissionais	
médicos,	bem	como	
300 membros	de	equipes	
externas que monitoram 
as telas de computador e 
cuidam de pacientes em 
mais	de	40 hospitais	em	
7 estados	nos	Estados	
Unidos. Os plantonistas 
observam os pacientes e 
oferecem cuidados diretos 
em	UTIs	distantes,	enquanto	
os neurologistas fornecem 
orientações em tratamentos 
de acidentes vasculares 

Mercy Virtual Care Center:  
Sem salas de espera, leitos hospitalares 
ou pacientes no local

A tecnologia 
facilita o 
diagnóstico de 
condições crônicas
Smartphones e tablets ajudam 
as enfermeiras a diagnosticar 
pacientes	com	problemas	crônicos	
de	saúde,	tais	como	obesidade,	
tabagismo	e	depressão	(tanto	em	
adultos quanto em crianças). Ao 
utilizar	perguntas	customizadas,	os	
usuários são encorajados a seguir 
orientações com embasamento 
clínico,	e	a	desenvolver	planos	
de tratamento. As taxas de 
diagnósticos de obesidade 
das enfermeiras que utilizam o 
sistema de suporte de decisões 
clínicas	ultrapassou	aquelas	
que não utilizam o sistema 
(33,9%	contra	4,8%),	com	
resultados similares para o uso 
de	tabaco	(11,9%	contra	2,3%).	
Com	o	sistema	de	orientação,	
a depressão em adultos foi 
diagnosticada 44 mais vezes 
do que sem o sistema e 4 
vezes	mais	no	que	se	refere	à	
depressão infantil.34 

Os Pacientes Sabem Mais 
(PKB)	é	o	primeiro	sistema	
de prontuários médicos 
controlado pelo paciente. Os 
pacientes podem visualizar 
seu prontuário médico 
de	todos	os	profissionais	
primários,	secundários,	
terciários e assistentes sociais. 
Os pacientes adicionam 
seus próprios dados no 
mesmo	prontuário,	incluem	

Evidências em 2017

O advento dos cuidados inteligentes com a saúde

Reabilitação 
virtual em 
ortopedia

Pacientes Sabem Mais: Um sistema de prontuários 
médicos controlados pelo paciente

em hospitais comunitários. 
Uma equipe virtual solicita 
e	lê	testes,	e	as	enfermeiras	
fazem perguntas gerais. 
Outros médicos mantêm 
contato constante com 
pacientes com doenças 
crônicas	em	domicílio.	 
O Mercy continua a integrar 
o tratamento virtual em 
todos os aspectos da 
experiência do paciente.  
O centro espera observar 
mais	destes	resultados,	
com	uma	queda	de	35%	
na média de permanência 
de	pacientes	e	30%	menos	
óbitos.	Em	2017,	o	 
Mercy	espera	que	1300	
pacientes	de	UTI,	que	 
teriam expectativa de 
falecimento,	retornem	 
para	casa,	com	uma	
economia	de	$50 milhões	
em custos com a saúde.

sintomas,	e	transferem	
automaticamente dados 
de mais de 100 wearables e 
dispositivos. Os pacientes 
compartilham e discutem 
seus prontuários com os 
médicos	(e	pesquisadores	
se o paciente concordar). 
A arquitetura controlada 
pelos pacientes permite 
o planejamento dos 
tratamentos seja 

compartilhado e integrado 
por	todos	os	profissionais.	O	
PKB	é	totalmente	integrado	
em qualquer sistema de 
prontuário	médico,	como	
a rede segura do Serviço 
Nacional	de	Saúde	(National 
Health Service – NHS) do Reino 
Unido,	e	está	disponível	para	
uso por pacientes e médicos 
do mundo todo em 19 idiomas 
diferentes.35

Crescimento da 
gestão da saúde 
da população
O sistema de gestão da saúde 
da	população	(PHM)	está	em	
fase de implementação em 
diversos	países	de	alta	renda,	
e visa diminuir os custos com 
a	saúde	ao	reduzir	o	ônus	de	
doenças	crônicas	e	aumentar	
o suporte ao tratamento 
preventivo. O mercado para 
o software PHM e serviços 
associados deve crescer de 
$8,92 bilhões	em	2016	para	mais	
de	$50,35 bilhões	até	2025.36
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O crescimento de hospitais inteligentes

Construções
Controle de energia / controle 
do clima / fornecimento de gás 

medicinal/ sistema de 
travamento de portas

Sistemas de Informações 
Clínicas Interconectados (IS)

Sistemas de 
Identificação

Dispositivos 
Médicos em Rede 

Sistema de 
Tratamento Remoto

DadosDispositivos Móveis 
de Clientes

Fonte: Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), 2016 38

Equipamento 
de Rede

ATIVOS DE HOSPITAIS 
INTELIGENTES

Dados de pesquisa (ex: relatórios 
de estudos clínicos) / logs de 

rastreamento / prontuário médico 
eletrônico / dados de paciente 

Itens (tags, braceletes, 
etiquetas, crachás) / scanners 

biométricos / sistema de 
segurança em circuito fechado

Dispositivos móveis (ex.: medição de 
glicose) / usando dispositivos externos / 
dispositivos implantáveis / dispositivos 

fixos (ex.: equipamentos de suporte de vida) / 
dispositivos de apoio (robôs assistentes)

 

Hospital IS / laboratório IS / radiologia IS / arquivo de fotos e 
sistema de comunicação / farmácia IS / patologia IS / sistema 

de banco de sangue / pesquisa IS

A HIMSS Analytics desenvolveu um Modelo de Adoção de Prontuários Médicos Eletrônicos (EMRAM), que mesura a adoção e a 
utilização de TI de Saúde desde 2005. Ele inclui oito estágios, de 0 (digitalização muito limitada) a 7 (sem papel). Hospitais de 
estágio 7 utilizam sistemas de TI no hospital inteiro para gerenciar todo o tratamento e podem mostrar melhoras significativas 
nos resultados de pacientes e nos retornos financeiros. Em 2017, os Estados Unidos tinham 334 hospitais estágio 7, com 
70% dos hospitais no estágio 5 ou acima. Na Europa, aproximadamente 2.500 hospitais foram avaliados no fim de 2016, 
mas somente quatro receberam a classificação estágio 7, com aproximadamente 50 em estágio 6. Trabalhar digitalmente 
(particularmente nos estágios 6 e 7) facilita a inovação e ajuda a aumentar a participação dos pacientes pelo uso dos wearables 
e de ferramentas de auto monitoramento, permitindo o acesso aos dados do paciente de casa.37 
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A indústria de saúde está 
industrializada

2022

Tecnologias cognitivas modernas aumentaram a produtividade, a 
velocidade e a conformidade de processos centrais

O mundo em 2022 Obstáculos superados

Previsão Em 2022, a indústria farmacêutica utiliza um modelo operacional simples para gerar fundos para P&D 
e entregar mais inovações médicas com melhor relação custo-benefício. A ’industrialização’ farmacêutica levou a altas 
previsíveis em produtividade nas suas funções e geografias. As empresas passaram por três fases de evolução – primeiro ao 
codificar e padronizar os processos, depois ao automatizá-los, e agora ao alocar IA e aprendizado de máquina para aumentar 
ainda mais o ritmo e a produtividade. O foco tradicional na industrialização das finanças e das operações foi estendido a uma 
transformação focada em melhorar a produtividade nas áreas de conformidade, vendas, desenvolvimento e descobertas. 
Esta melhora na produtividade por meio da mudança nas etapas aumentou a conformidade e melhorou a previsibilidade de 
processos centrais. As empresas com os melhores históricos de industrialização impulsionam a consolidação do setor, com 
uma redução aproximada de 30% nos tempos do ciclo de desenvolvimento e uma melhora de 40% na produtividade.

 • Estudos clínicos com clínicas locais, monitoramento remoto, biomarcadores 
digitais e atendimentos em domicílio levaram à redução de custos e à 
geração de dados significativos pelo monitoramento contínuo

 • A evidência do mundo real (RWE), passou a ser usada para identificar e 
incluir pacientes em estudos clínicos e fornecer o controle para estudos 
clínicos em grande escala

 • O foco em medicinas personalizadas requereu maior automação de 
processos em lotes, substituindo o desenvolvimento e a fabricação em 
escala

 • A escrita automatizada de relatórios de estudos clínicos com linguagem 
natural industrializou a conversão de dados estruturados em narrativas de 
texto

 • As empresas líderes do setor automatizaram até 95% dos documentos 
regulatórios, com uma economia de 12 meses no período do ciclo de 
lançamento

 • As fábricas de lançamento de produtos padronizaram a preparação do 
lançamento e criaram análises preditivas para pesquisa de mercado, o que 
aumentou a consistência e o impacto dos lançamentos

 • Os processos de marketing comercial utilizam repositórios globais e 
centrais de dados via plataformas digitais, sendo que a IA é utilizada para 
impulsionar uma maior segmentação de marketing responsivo

 • Cientistas de dados e programadores são os novos “heróis” da indústria 
farmacêutica. A maioria dos funcionários tem mais experiência digital, com 
capacidades multidisciplinares, e os diretores de Informática /Digitais são 
membros da equipe de gestão executiva

 • As empresas aumentaram sua gestão da cadeia de suprimentos com 
ferramentas digitais, análises preditivas e técnicas de rastreamento precisas, 
garantindo que todas as transações sejam corretamente registradas e 
compartilhadas

 • Normas técnicas foram estabelecidas para garantir 
a qualidade dos produtos, reduzir inspeções de 
fábricas e ajudar as empresas a gerenciar cadeias de 
suprimentos longas

 • As empresas operam como organizações de software, 
com gestão e análise de dados para criar valor

 • As empresas que desenvolveram parcerias com 
acadêmicos, transpuseram a lacuna de talentos no 
setor de ciências da vida; elas também adotaram 
uma “proposta de valor do empregador” (EVP) para 
ajudar no recrutamento e na retenção de talentos

 • Processos regulatórios foram transparência para 
intervenção digital e pré-certificação

 • As empresas farmacêuticas adotaram sistemas 
sediados na nuvem que permitem a interoperabilidade 
dos sistemas de dados reguladores

 • A digitalização da cadeia de suprimentos trouxe bons 
resultados, com redes de suprimentos digitais que 
utilizam a manufatura aditiva para fornecer fluxo de 
dados e analíticos, o que favorece o rastreamento 
eletrônico

 • Novas tecnologias como blockchain permitiram 
conexões seguras e revolucionaram a privacidade e a 
segurança de dados

 • Arquiteturas de autorização e esclarecimentos sobre 
regulamentos de Governança da Informação (GI) 
ajudaram no engajamento de pacientes, melhoraram 
o reembolso, aceleraram o desenvolvimento e 
diminuíram os custos com pesquisas

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022
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O retrato de dois funcionários de uma 
empresa farmacêutica cujas funções 
foram reordenadas em torno da 
automação  
Como	muitas	outras	indústrias,	a	aceleração	
da conectividade e da tecnologia cognitiva 
alteraram a natureza do trabalho no 
setor farmacêutico. Muitas funções 
foram	reinventadas,	novas	funções	foram	
criadas e outras foram automatizadas. Em 
retrospecto,	foi	fácil	prever	quais	funções	
seriam	perdidas	e	mais	difícil	prever	quais	
seriam criadas. 
Por exemplo:
 • Anna	trabalha	em	um	centro	de	marketing	
comercial digital criado recentemente. 
Para	marcas	importantes,foi	adotado	
um	marketing	multicanal	“acima	do	país”.	
Anna	trabalha	em	Praga,	no	Centro	
Europeu de Clientes Comerciais – um 
centro estabelecido recentemente que 
gerencia todas as comunicações digitais 
com os médicos. Cada comunicação é 
personalizada para o médico e tem base 
nos	relatórios	de	gerentes	de	contas-
chave	no	local.	Anna	verifica	prescrições	
automatizadas,	gera	a	próxima	onda	
de interações e monitora o log de erros 
do	robô	de	e-mail	que	responde	às	
perguntas dos médicos. O trabalho de 
Anna	é	verificar,	julgar	e	orientar	ideias	
para a próxima onda – uma coisa que a IA 
não consegue fazer.

 • Enquanto	isso,	a	automação	e	a	análise	
preditiva com base em dados dos 
12 meses	precedentes	permitiram	que	
Marcus,	na	cadeia	de	suprimentos,	
previsse	uma	demanda	de	3%,	o	que	
quase	eliminaria	o	estoque.	Além	disso,	
a automação da cadeia de suprimentos 
da fábrica até o paciente é a base para 
os estudos médicos sobre aderência. A 
embalagem inteligente registra quando 
a	pílula	é	retirada	da	embalagem,	e	o	
telefone do paciente indica a cadeia de 
suprimentos como completa. Marcus 
agora	assegura	que	o	link	para	o	
sistema EHR é robusto e que a equipe 
médica pode utilizar dados de pacientes 
anônimos	para	o	estudo	requisitado	no	
mês anterior na aderência.

Imaginando o mundo em 2022

E se a empresa farmacêutica se 
tornasse uma empresa de comércio 
global?
Os consumidores têm total visibilidade 
sobre como o seu pedido é processado e 
para quando a entrega está programada. 
Essa transparência e velocidade são 
possíveis	graças	a	uma	plataforma	
interconectada que utiliza o comércio 
eletrônico	e	a	computação	em	nuvem	para	
acionar os dados coletados e analisados 
por toda a cadeia de suprimentos. A 
indústria de ciências da vida reconheceu há 
bastante	tempo	a	importância	dos	dados,	
trabalhou muito para otimizar seu uso e 
conseguiu superar o problema dos silos de 
armazenagem	de	dados,	facilitar	o	acesso	
e fornecer conhecimento. A aquisição 
de	uma	empresa	farmacêutica	líder	por	
um varejista de internet permitiu obter 
dados de diferentes funções por toda a 
cadeia	de	suprimentos,	incluindo	partes	
interessadas externas. Esses dados são 
combinados,	analisados	e	apresentados	
em painéis que emitem alertas quando 
há	falta	de	estoque	ou	riscos,	tais	como	
a mudança de condições climáticas ou a 
indisponibilidade	de	certas	matérias-primas.	
As empresas também implementam 
análise de dados e computação em nuvem 
para ganhar visibilidade e adotar ações 
preventivas,	com	base	em	dados	de	fontes	
múltiplas para entender e prever riscos e 
eventos antes que os mesmos se tornem 
problemas.	A	automação	da	logística	criou	
uma cadeia de suprimentos industrializada 
que entrega diretamente para o paciente 
com	o	uso	de	robôs	e	drones,	mudando	
fundamentalmente o papel das empresas 
farmacêuticas e atacadistas.

Novas ferramentas de software 
aumentam a produtividade de 
documentos regulatórios e de 
reembolso
A base de dados do estudo estava 
travada e as ferramentas de software 
automatizadas entraram em operação.  
Em vez das semanas tradicionais de 
trabalho,	e	com	base	no	Perfil	do	Produto	
Alvo,	o	rascunho	de	um	documento	
regulatório	apareceu	no	e-mail	de	Petra	em	
uma questão de horas. O papel regulatório 
de Petra está agora concentrado na 
verificação	e	não	na	redação.	Ao	mesmo	
tempo,	Alex,	do	Acesso	ao	Mercado,	
adotou a ferramenta Dossiê de Acesso 
ao	Mercado	(MAD).	Com	a	ferramenta,	
Alex	configura	parâmetros	tais	como	
padrões de tratamento e diferenciadores 
importantes de produtos – obtidos por 
meio do um documento regulatório – e 
elabora parágrafos padronizados que 
permitem	que	os	afiliados	traduzam	
automaticamente e os insiram nos 
relatórios de reembolsos locais.
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Evidências em 2017

Uma grande empresa 
farmacêutica projetou um 
sistema de suporte de 
marketing	centralizado	e	
criou e um hub central para 
pesquisas – com o intuito 
de evitar que questionários 
de	pesquisa,	agências	de	
pesquisa e de protocolos 
fossem solicitados em dobro 
– e eliminou a duplicação em 
assistentes de detalhe. Esta 
otimização de processos 
e	operações	de	marketing	
resultou em uma economia 
anual	de	cerca	de	15%	a	20%.46 

Uma rede de suprimentos 
digital conecta os fabricantes 
aos	fornecedores,	por	
exemplo,	ao	marcar	os	kits	
com	os	RFIDs,	que	podem	ser	
rastreados pelos escritórios 
inteligentes do hospital. Assim 
que	os	kits	–	ou	partes	deles	
–	são	removidos,	o	hospital	
é cobrado e o processo de 

Uma empresa de hospedagem 
de tecnologias potencialmente 
perturbadoras criou cadeias 
de suprimentos digitais 
“sempre	ligadas”	que	oferecem	
maior	eficiência,	visibilidade	e	
relacionamento com clientes 
em uma série de indústrias. 
Ao	mesmo	tempo	ela	desafia	
as empresas a encontrarem 
o melhor talento para 
gerenciá-las,	de	acordo	com	
um novo estudo da MHI e da 
Deloitte,	que	está	agora	em	
seu terceiro ano.41 

Em resposta a uma demanda 
global	por	grandes	talentos,	
os	líderes	do	setor	de	ciências	
da vida transformam suas 
estratégias de aquisição 
de	talentos,	com	a	seleção	
de	parceiros,	tecnologias	e	
customização de novas táticas 
de recrutamento e retenção.42 

Realização de economias com a 
automação

Cadeias de 
suprimento digitais 
“sempre ligadas” 

Migração de dados 
para “a nuvem”

Personalização 
com o uso de 
impressões em 3D

Otimização de 
processos de 
marketing

A transformação 
de estratégias 
de aquisição de 
talento

O impacto da utilização crescente de robótica e automação

Graças a tecnologias como 
manufatura	aditiva	(também	
conhecida como impressão 
em	3D),	dispositivos	médicos	
– implantes dentários ou de 
joelho,	por	exemplo	–	são	
fabricados	mediante	pedido,	
com base na geometria 
específica	do	paciente,	com	
uma melhoria de desempenho. 
Os resultados médicos 
potenciais da abordagem 
personalizada	é	refletida	nas	
projeções de crescimento do 
setor.44 O mercado de medicina 
personalizada dos Estados 
Unidos	deve	alcançar	$2,4	
trilhões	até	2022,	em	uma	taxa	
de crescimento anual composta 
(CAGR)	de	11,8%	–	mais	que	o	
dobro do crescimento anual 
projetado	de	5,2%	para	o	setor	
geral de saúde.45 

Muitas empresas farmacêuticas 
investem em parcerias com 
desenvolvedores de IA para 
automatizar o processo de 
descoberta de medicamentos. 
Estas parcerias auxiliam 
na	seleção,	avaliação	e	
desenho de novas moléculas 
que têm a capacidade de 
atender o critério desejado 
de desenvolvimento de 
medicamentos,	o	que	ajuda	a	
aumentar	a	eficiência	em	P&D.40 

Automatização 
do processo de 
descobertas de 
medicamentos

“A	Celgene,	que	fabrica	drogas	
terapêuticas	para	câncer	
e	doenças	inflamatórias,	
trabalhou com a Deloitte 
para	atingir	99%	de	economia	
no tempo de execução de 
processos para análise de 
dados de Pacientes do  
Mundo Real e uma redução  
de	70%	nos	custos	
operacionais ao migrar as 
cargas de trabalho legado 
via	Cloudera	Enterprise”	
– Cloudera Data Impact 
Awards.43 

reposição de inventário 
começa mesmo antes do 
outro	kit	ter	sido	enviado.	
Desta	maneira,	as	empresas	
são capazes de diminuir 
o inventário consignado 
em	aproximadamente	25%	
e de reduzir o inventário 
excedente e obsoleto em  
mais	de	50%.39 
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A industrialização do setor de saúde

Três fases de industrialização transformam a produtividade em organizações baseadas no conhecimento

O contrato em um dia: Aumento da produtividade via Soluções Habilitadoras de Contratação (SHC)

Automação

Consolidação e 
padronização

Objetivo

Entregar um 
“contrato em 
um dia”

Melhorar a 
colaboração nos 
processos entre 
os acionistas, 
equipes 
de contrato, 
jurídico e 
pesquisa

A solução 
está em 
operação
nos EUA e 
em 7 outros 
mercados

Aproximadamente
40% de redução 
em esforço para 
executar um 
contrato (tempo 
na tarefa)

1 a 10 dias 
para executar 
um contrato 
abaixo de 
>8 semanas

A digitalização 
permite a análise 
de custos e o 
pagamento 
com base em 
procedimento, 
e fornece 
desempenho 
de dados

Impacto

Critérios de transição
Volume 
Frequência
Repetitividade 
Previsibilidade

Critérios de transição
Dados estruturados de 
qualidade 
Conhecimento codificável 
Alta frequência
Não-contaminação

Curvas de Transformação da Industrialização:

Características 
Estrutura conceitual de 
aprendizado/parâmetros
Sistema de aprendizado
Padrões
Agregação de dados 
Ação/resultadoSoluções modulares

Plataformas de reuso
Estrutura conceitual de decisão 
com base no papel
Robótica (função reduzida) 
Robótica de propósito geral

Características 
Processos padronizados 
Metodologia comum 
Divisão de trabalho

Aprendizado 
de máquinas

Fonte: Stories of Deloitte Impact, 2017.

Processo 
simplificado 
para 
desenvolvimento 
de sócios 
(sites e CROs)

Visibilidade e 
transparência 
em status de 
contratos, 
desempenho 
de processos 
e custos de 
pesquisas

O projeto melhora o tempo do ciclo de contrato clínico e o relacionamento com sites de investigação
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Dados são a nova tendência  
no setor de saúde 

2022

A Inteligência Artificial e as evidências do mundo real agregam valor 
aos dados de saúde

O mundo em 2022 Obstáculos superados 

Previsão Em 2022, os dados de saúde são uma prioridade de infraestrutura nacional e um ativo comercial crucial,  
o que atrai recursos significativos. Os dados do mundo real (RWD) trazem as informações necessárias que permitem aos 
pesquisadores desenvolver mais medicina de precisão e aos médicos prever como os pacientes responderão aos tratamentos. 
As diretrizes e experiências clínicas foram transformadas em algoritmos computadorizados para apoiar médicos e operadoras 
na busca por tratamentos ideais. Os médicos obtêm melhores informações sobre o perfil genético dos seus pacientes, o estágio 
da doença e os tratamentos disponíveis para os seus problemas de saúde. À medida que os conjuntos de dados clínicos e 
financeiros mais tradicionais são acompanhados por dados gerados pela Internet das Coisas (IoT), os resultados relatados pelos 
pacientes, e uma ampla gama de novas fontes de dados genômicos, transcrições gênicas, tradução e sínteses de novas proteínas, 
dados de microbiota e dados epigenéticos, permitem à indústria obter retratos extraordinariamente detalhados de indivíduos e 
populações. Médicos e autoridades de saúde transformam diagnósticos e tratamentos, e melhoram os resultados  
e a produtividade da área de saúde, a partir dos dados sobre assistência médica e social. As empresas farmacêuticas  
agora colaboram plenamente com pacientes e sistemas de saúde, com o uso de dados para desenvolver melhores  
tratamentos, lançá-los mais rapidamente e precificá-los de acordo com as melhorias nos resultados de saúde.

 • Os pacientes detêm seus próprios dados de assistência médica e social e 
consentem com sua utilização

 • Os dados de saúde proporcionam sucesso financeiro e clínico, permitem 
análises preditivas, suporte às decisões clínicas em tempo real, medicina 
de precisão e gestão proativa da saúde populacional, impulsionados por 
rápidos avanços no método de aprendizado de máquina 

 • Os sistemas de saúde capitalizam o valor das fontes de dados, monetizados 
em benefício de todos

 • Os profissionais uniram seus dados para transformar a assistência com 
informações precisas do mundo real 

 • Médicos e outros clínicos aperfeiçoaram o QI digital e as habilidades na 
prática de análises

 • As empresas farmacêuticas contrataram cientistas de dados, 
desenvolveram capacidades atuariais e firmaram parcerias para utilizar 
dados e análises em toda a cadeia de valor

 • As comunidades de pacientes online cresceram, e fornecem dados de 
colaboração coletiva (crowdsourcing), com sistemas de classificação de 
produtos, serviços e profissionais

 • As práticas de Advanced Analytics (análise avançada) são aplicadas às mídias 
sociais para entender os resultados de tratamentos, permitir adaptação em 
tempo real dos serviços e emitir alertas antecipados sobre epidemias

 • Os estudos com pequenos grupos de pacientes são projetados e aceitos 
com frequência e os dados do mundo real (RWD) são usados como controle

 • O envolvimento dos consumidores com seus dados resulta em melhor 
aderência à medicação e gestão de doenças crônicas, e fornece aos 
profissionais um retorno claro sobre os investimentos

 • Silos e barreiras das organizações de saúde que 
impediam o compartilhamento de dados foram 
abordados com uma proteção clara da privacidade e 
da segurança, com o uso de blockchain

 • Governos, acadêmicos e empresas criaram data 
lakes dentro de um forte sistema cibernético – com 
a captação de recursos para a infraestrutura de TI 
e de dados de saúde e com a implementação de 
tecnologias como blockchain

 • As implicações fiscais e jurídicas da propriedade e 
compartilhamento de dados foram esclarecidas com 
uma nova legislação

 • O uso de dados nas decisões da Food and Drug 
Administration (FDA) e European Medicines Agency 
(EMA) foi esclarecido e abrange tópicos de big data, 
como dados de mídias sociais e saúde móvel; dados 
genômicos e genéticos; dados de estudos clínicos 
e dados de imagens clínicas e radiológicas, além de 
reações adversas a medicamentos

 • A introdução do HL7 Fast Healthcare Interoperability 
Resource (FHIR) em 2017, padrão para troca de 
informações na internet, auxiliou as organizações na 
resolução de problemas de dados e abriu caminho 
para workflows integrados, suporte às decisões 
clínicas e engajamento de pacientes

 • Conexões mais firmes entre os serviços de saúde e 
serviços sociais melhoraram a colaboração e o acesso 
a dados sobre os determinantes sociais de saúde 

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022
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Imaginando o mundo em 2022

E se uma gigante da tecnologia lançasse 
uma empresa de saúde? 
O investimento de uma gigante de 
tecnologia no desenvolvimento  
de uma ampla gama de tecnologias 
inovadoras e suas inúmeras parcerias 
com	os	profissionais	de	saúde	ajudou	
significativamente	a	democratizar	os	
cuidados com a saúde. Sua função de 
conceder acesso imediato a informações 
em tempo real sobre o papel e desempenho 
de várias partes interessadas tem sido 
particularmente	bem-sucedida.	Em	2016,	
ela começou a investir em tecnologia 
de ponta com foco no desenvolvimento 
de automação e robótica e a explorar 
as fronteiras da ciência para ajudar no 
combate	à	obesidade	e	ao	envelhecimento.	
Em	2022,	inovações	como	uma	pílula	para	
detectar	o	câncer,	um	mapa	de	todos	
os biomarcadores no corpo humano 
e uma nova plataforma de edição de 
genes baseada em Agrupados de Curtas 
Repetições	Palindrômicas	Regularmente	
Espaçadas	(Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats – CRISPR) ajudam 
cientistas	de	todo	o	mundo.	Portanto,	
não surpreende o fato de que cruzou sua 
própria fronteira auto imposta em 2022 
e,	com	sua	experiência	no	uso	de	dados	
e desenvolvimento de equipamentos 
médicos	em	miniatura,	lançou	o	primeiro	
sistema	de	saúde,	com	base	em	dados,	
integrado e responsável. Isso capitalizou ao 
aprendizado de seu lançamento anterior de 
uma	subsidiária	de	seguro	saúde,	que,	em	
2022,	domina	a	indústria	ao	oferecer	um	
plano personalizado a todas as pessoas que 
não tinham seguro. 

Como a tecnologia blockchain 
transformou as operações de uma 
empresa farmacêutica  
Uma empresa farmacêutica que adotou 
a	tecnologia	blockchain	em	todas	as	suas	
atividades de P&D ajudou a melhorar a 
integridade e transparência dos estudos 
clínicos	ao	garantir	que	os	dados	dos	
estudos	não	fossem	adulterados,	e	que	
qualquer divergência do protocolo de 
estudos	clínicos	está	disponível	para	
consulta. A utilização deste sistema ajudou 
a	atender	à	exigência	de	que	todos	os	
estudos	clínicos	devem	ser	registrados	
e divulgados em um banco de dados 
publicamente	acessível,	o	que	impede	
práticas de manipulação de dados que 
poderiam prejudicar a integridade da 
pesquisa.	O	processo	é	automatizado,	com	
uma	boa	relação	custo-benefício,	e	permite	
à	empresa	e	a	seus	parceiros	acadêmicos	
beneficiar-se	dos	estudos	clínicos	com	
base	na	tecnologia	blockchain.	A	blockchain	
inovou ainda na resolução de problemas 
relacionados ao ingresso de medicamentos 
falsificados	na	cadeia	de	suprimentos,	o	
que	foi	um	desafio	para	a	empresa	durante	
muito	tempo.	A	utilização	da	blockchain	
impediu que medicamentos de qualidade 
inferior chegassem aos pacientes. Ao 
apresentar	registros	confiáveis	da	origem	
dos	medicamentos,	a	empresa	pode	
indicar,	com	confiança,	a	origem	de	um	
pacote	específico	de	medicamentos,	o	que	
aumenta	a	confiança	dos	pacientes	na	
indústria farmacêutica. 

O retrato de um médico em 2022
O	Dr.	Paul	dirige	uma	clínica	ambulatorial	
bem-sucedida	e	um	centro	de	cuidados	
primários que oferece serviços de 
telemedecina aos seus pacientes com 
doenças	crônicas	ambulatoriais.	Há	cerca	
de	cinco	anos,	reconhecendo	os	benefícios	
de	direcionar	maior	ênfase	à	ciência	de	
dados	e	a	fim	de	aproveitar	ao	máximo	as	
práticas de Advanced Analytics e aprendizado 
de	máquina,	ele	formou	uma	parceria	com	
uma nova geração de empresas focadas na 
“tomada	de	decisões	clínicas”.	Isso	permitiu	
que ele previsse o risco de doenças mortais 
–	como	derrames	e	doenças	cardíacas	–	às	
quais seus pacientes estavam expostos 
e tratasse de forma preventiva pacientes 
específicos.	O	Dr.	Paul	percebeu	que	se	
aproveitasse ao máximo os dados e a 
computação	cognitiva	durante	o	exercício	
de	sua	prática,	outros	membros	de	sua	
equipe médica necessitariam de acesso 
a	novas	habilidades,	como	analíticos	e	
ciências	da	computação,	para	“analisar	
sistematicamente	cada	batimento	cardíaco”.	
Atualmente,	ele	conduz	sessões	de	
desenvolvimento	profissional	para	ajudar	
sua equipe a melhorar seu QI digital. As 
competências	digitais	e	o	domínio	da	prática	
de	análise,	gestão	e	rápida	avaliação	de	
dados	tornaram-se	uma	função	central	
de	seu	cargo.	Além	de	notar	os	benefícios	
de dados e algoritmos no suporte ao 
diagnóstico,	ele	utiliza	um	“analisador	de	
caminho”	para	monitorar	a	aderência	à	
medicação e implementa mecanismos 
digitais	de	entrega,	como	caixas	de	pílulas	
digitais,	pílulas	com	sensores	integrados	e	
assistentes digitais virtuais que permitem 
à	sua	equipe	acompanhar	precisamente	
se os pacientes estão seguindo seu plano 
de	tratamento.	No	último	mês,	o	Dr.	Paul	
concluiu uma iniciativa de dois anos para 
sequenciar o genoma de determinados 
pacientes	e	rastrear	o	gene	BRCA	como	
forma	de	detectar	o	risco	de	câncer	de	
mama e ovário.
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A DeepMind Health (DMH)	segue	
duas vertentes de trabalho: 
processamento de dados para 
cuidados diretos em nome de 
fundos do Serviço Nacional de 
Saúde	(National Health Service – 
NHS),	com	um	aplicativo	clínico	
para alertas de deterioração 
de pacientes e visualização de 
resultados,	chamado	Streams; 
e um conjunto separado de 
projetos	de	pesquisa	em	IA,	
com dados não personalizados 

A Internet das Coisas é uma 
realidade e uma grande 
quantidade de dados é 
gerada de forma mais rápida 
e detalhada do que nunca 
(espera-se	um	crescimento	no	
volume de dados mundial de 
40%	ao	ano).47 Paralelamente,	
os custos com saúde crescem 
fora	de	controle,	com	aumento	
estimado nas despesas com 
saúde	globais	de	4,2%	ao	
ano,	de	US$7,1	trilhão	em	
2015	para	US$8,7	trilhão	em	
2020; um cenário que se torna 
cada vez mais insustentável 
para	a	maioria	dos	países.	
Para que os cuidados com a 
saúde	continuem	acessíveis	e	
disponíveis	para	as	gerações	
futuras,	é	crucial	repensar	
como esses cuidados são 
fornecidos e administrados.48 

Os sistemas de IA são 
implantados na medicina como 
forma de auxiliar as empresas 
farmacêuticas na prevenção de 
interações medicamentosas e 
os médicos na interpretação 
de diagnósticos. Os portais 
accessíveis	por	dispositivos	
portáteis	serão	capazes,	em	
breve,	de	aplicar	a	força	de	
um	IBM	Watson	sediado	em	
nuvem	à	saúde	e	à	medicina,	o	
que	possibilitará	aos	clínicos:	
aumentar	a	velocidade,	
melhorar a precisão e a 
relação	custo-benefício	dos	
diagnósticos; obter suporte 
às	decisões	para	utilizar	
conjuntos de dados baseados 
em evidências; e escolher a 
terapia mais adequada para 
um determinado paciente 
(medicamento,	dispositivo	ou	
intervenção cirúrgica).51

Por meio de sua Plataforma de 
Genômica,	o	Broad Institute of 
MIT and Harvard,	presta	serviços	
genômicos	abrangentes,	
com a manipulação de 
amostras,	genotipagem,	
análise de expressão gênica e 
sequenciamento de genomas 
para	a	comunidade	científica.	
O Broad Institute of MIT and 
Harvard:

 • É pioneiro na melhoria 
contínua	do	sequenciamento	
massivo paralelo

 • Impulsiona a inovação 
tecnológica por meio de 
melhorias	em	processos,	
invenção de aplicativos e 
criação de rigorosas medidas 
de qualidade

 • É responsável pelo 
desenvolvimento e pela 
disseminação de ferramentas 
e métodos de análises de 
dados,	como	o	Genome 
Analysis Toolkit	(GATK),	um	
pacote de softwares de 
código aberto destinado ao 
processamento	e	à	análise	de	

e conduzidos em parceria 
com	médicos,	que	avaliam	se	
a IA pode ajudar a agilizar o 
diagnóstico e o tratamento. 
Ao processar os dados de 
pacientes,	os	fundos	parceiros	
do NHS são os “controladores 
de	dados”	e	decidem	o	que	
pode ou não ser feito com 
eles. A DMH estabeleceu 
normas rigorosas sobre 
segurança	de	dados,	e	adotou	
padrões	líderes	mundiais	de	

segurança	e	criptografia.	Os	
dados de pacientes do NHS 
são totalmente criptografados 
e armazenados em uma 
instalação de segurança 
máxima	na	Inglaterra,	separada	
de qualquer outro sistema. 
Somente aqueles que precisam 
ver os dados conseguem ter 
acesso,	e	todos	os	dados	são	
excluídos	dos	sistemas	quando	
deixam de ser necessários. 
Todo uso de dados é registrado 

Evidências em 2017

Casos de utilização de análise de dados e genômica 

A DeepMind Health estabelece normas rigorosas para 
melhorar a segurança dos dados de saúde 

A utilização de 
insights de dados 
no controle dos 
custos com saúde

A utilização da 
Inteligência 
Artificial para 
melhorar os 
diagnósticos e 
a definição de 
tratementos

A Plataforma de Genômica do Broad 
Institute of MIT and Harvard permite o 
acesso a dados gênomicos aos cientistas

dados de sequenciamento. 
O	GATK	foi	lançado	sob	
uma licença de software de 
código	aberto.	O	workflow	
baseado	no	GATK	para	
detecção de variantes tem 
mais	de	45.000	usuários	
acadêmicos e comerciais no 
mundo todo e foi executado 
mais de 800 milhões de vezes 
pelos usuários fora do Broad 
Institute

 • Implementa a adoção em 
grande escala de ferramentas 
de gerenciamento de 
processos de reengenharia/
processos enxutos em toda a 
plataforma	de	genômica

Nos	últimos	cinco	anos,	o	
Broad Institute foi considerado o 
maior produtor de informações 
genômicas	humanas	do	mundo,	
gerando dados genéticos ao 
ritmo de um genoma completo 
humano	de	30X	a	cada	12	
minutos. O grupo processou 
mais	de	1,5	milhão	de	amostras	
a partir de mais de 1.400 grupos 
em	mais	de	50	países.50 

e pode ser revisado pelos 
parceiros	do	NHS,	órgãos	
reguladores e um grupo de 
“Revisores	Independentes”.	
A DMH desenvolve uma 
ferramenta de “Auditoria de 
Dados	Verificáveis”,	o	que	
proporciona aos hospitais 
parceiros um mecanismo para 
verificar	em	tempo	real	como	os	
dados	são	processados,	quando	
um foram usados e para qual 
propósito.49 
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O avanço da troca de dados pela tecnologia de nuvem para melhorar a produtividade dos médicos
Em outubro de 2017, a GE Healthcare recebeu a certificação Carequality para possibilitar o compartilhamento nacional de dados por 
seus clientes com prontuários médicos eletrônicos (EHR) em ambulatório com milhares de hospitais, consultórios médicos, redes 
de operadoras e serviços ao consumidor. Além de atender aos critérios de participação na Carequality Interoperability Framework, 
que inclui qualificações legais, relacionadas a políticas e técnicas para interoperabilidade, a empresa obteve uma integração 
efetiva de dados conectados e processos de troca de dados em fluxos de trabalho clínicos. Isso foi alcançado ao apresentar o 
Centricity Healthcare Connections Hospital Connect aos clientes de Centricity Practice Solution e Centricity EMR. Esta solução de troca de 
informações com foco em fluxos de trabalho, com utilização de tecnologia de nuvem, tem forte ênfase em usabilidade e permite 
que cada médico economize uma hora por dia em avaliações de gráficos e pesquisas. Isso reduz o número de testes duplicados e 
serviços desnecessários, e presta assistência personalizada e qualitativa aos pacientes. Em agosto de 2017, mais de 260.000 médicos 
em 23.000 clínicas e 850 hospitais puderam compartilhar dados de saúde por meio da Carequality.52 

Advanced Analytics e genômica na promoção da inovação

Centralização de dados em 2017 a partir de inúmeras fontes em torno do paciente

Indivíduos 
e pacientes

Dados de dispositivos 
wearebles e de lares 
inteligentes

Dados médicos

Dados hospitalares

Dados farmacêuticos
Dados de outros prestadores 

de assistência médica

Dados de consumo

Dados genéticosDados de operadoras 
de saúde

Dados de empresas 
tecnológicas

Fonte: Pesquisa da Deloitte, 2017

Dados de 
dispositivos móveis

Dados dos órgãos 
reguladores da indústria

Dados governamentais

Dados de CRO

Dados de P&D

Dados de 
assistência social

Farmácia
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O futuro da medicina acontece 
aqui e agora 

2022

Avanços exponenciais em terapias de precisão prolongam  
a vida e proporcionam melhores resultados 

O mundo em 2022 Obstáculos superados

Previsão Em 2022, a medicina é completamente Preditiva, Preventiva (com base no risco preditivo), Personalizada 
e Participativa (Medicina P4). As percepções sobre genética humana e medicina de precisão personalizada transformam 
os cuidados com saúde, agregam valor por meio da biotecnologia inovadora e exigem que o sistema de saúde não 
avalie os pacientes de modo geral, mas individualmente. A IA revolucionou os cuidados com a saúde com a extração 
de prontuários médicos, elaboração de planos de tratamento, com agilidade de imagem clínica, radiologia médica e da 
criação de medicamentos. Várias iniciativas de medicina de precisão estão em andamento para grupos específicos (como 
a iniciativa “Million Veterans” para veteranos militares), para doenças particulares (como a Oncology Precision Network para o 
tratamento de câncer) e o projeto “100,000 Genomes Project” no Reino Unido. A medicina genética já obteve sucesso inicial e 
proporcionou um melhor entendimento das opções de tratamento. Por exemplo, as terapias em imuno-oncologia aumentam 
as perspectivas de vacinas personalizadas para a cura do câncer. As estratégias de pagamento com base em resultados são 
comuns para tratamentos em que as populações de pacientes e os critérios finais de avaliação são bem definidos.

 • Os biólogos computacionais, com perfis descolados, são responsáveis pela 
maioria das descobertas de medicamentos, mapeiam caminhos genômicos 
e encontram expressões genéticas

 • O impacto da IA permite aos cientistas atuar de forma distinta e 
colaborativa

 • Os biomarcadores de diagnóstico são utilizados no monitoramento em 
tempo real, em P&D e em tratamentos 

 • As tecnologias de edição de genoma, como a CRISPR, possibilitam aos 
cientistas alterar os genomas, desenvolver e impulsionar células imunes e 
proteínas-alvo, causa subjacente de doenças antes intratáveis

 • As proteínas adaptativas e os modelos de ensaios em tempo real estão 
definidos e são bastante utilizados, o que traz tratamentos para proteínas 
de mercado, consideradas a causa de doenças em anos anteriores

 • O câncer tornou-se uma doença crônica e as biópsias líquidas descobrem 
sinais de perda de DNA de um tumor na corrente sanguínea. As tecnologias 
de edição de genes e terapias celulares como a CAR-Ts (células T de receptor 
de antígeno quimérico) e outros remédios regenerativos são o padrão de 
tratamento

 • Uma nova geração de produtos biológicos com tecnologia de DNA 
recombinante foi desenvolvida após anos de pesquisa

 • O melhor conhecimento da microbiota ajudou os pesquisadores a 
reconhecer a diversidade e a funcionalidade da microbiota intestinal e 
sua correlação com diversas doenças. Isso possibilitou novas terapias 
diagnósticas, nutricionais e médicas

 • As terapias celulares e genéticas, desencadeadoras de tratamentos 
curativos, levaram as operadoras a adotar novas abordagens à avaliação de 
valor, aos pagamentos e aos financiamentos

 • Um novo contrato social, com descobertas científicas 
e autonomia dos pacientes, resultou em participantes 
mais envolvidos e em uma regulamentação rigorosa

 • Novas regulamentações possibilitam a combinação de 
medicamentos, dispositivos e diagnósticos para cuidar 
de áreas afetadas por enfermidades

 • Tanto as operadoras quanto as empresas 
farmacêuticas desenvolveram suas capacidades de 
gestão de risco e os contratos com base em valor

 • As avaliações sobre resultados são as medidas de 
desempenho entre empresas e seguradoras

 • Acordos contratuais inovadores tornaram-se comuns, 
com inclusão do risco e do compartilhamento de valor

 • A ascensão do “paciente quantificado”, da genômica e 
das mídias sociais, direcionaram a atenção dos órgãos 
reguladores ao monitoramento do desempenho no 
mundo real 

 • Os governos tornaram-se mais diretivos quanto ao 
financiamento de pesquisas e medicamentos

 • Biologia computacional é uma nova qualificação 
acadêmica

 • Em 2019, houve acordo quanto ao roadmap de big 
data do EMA e as recomendações de alterações 
legislativas, diretrizes regulatórias e segurança de 
dados. Isso clarificou como os órgãos reguladores 
de medicamentos utilizam os dados para pesquisa, 
inovação e desenvolvimento

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022
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Imaginando o mundo em 2022

E se os órgãos reguladores 
controlassem a “nuvem”?
O ambiente regulatório cada vez mais 
complexo,	em	conjunto	com	o	alinhamento	
global	entre	os	órgãos	reguladores,	
promoveu o desenvolvimento de uma 
infraestrutura sediada em nuvem 
compartilhada entre a indústria e as 
agências	regulatórias,	proporcionando	
conformidade e monitoramento 
regulatório em tempo real. O acesso a 
essa	infraestrutura	permitiu	às	empresas	
de biotecnologia manter sua vantagem 
de agilidade contra “as grandes empresas 
farmacêuticas”	e	ao	mesmo	tempo	
alcançar melhores resultados regulatórios. 
O licenciamento adaptativo e os estudos 
em	tempo	real	recebem,	ainda,	suporte	
efetivo	pela	primeira	vez,	o	que	reduz	os	
ciclos de desenvolvimento. A gestão hábil 
da atividade de conformidade regulatória 
por	organizações	de	pequeno,	médio	
e	grande	portes	tornam-se	agora	uma	
vantagem competitiva distinta. 

Aplicação de tecnologia para melhorar 
a relação custo-benefício de P&D
Em	maio	de	2022,	o	FDA	aprovou	um	
novo medicamento oncológico de terapia 
genética. Embora os medicamentos de 
terapia	genética	estivessem	disponíveis	
nos	últimos	cinco	anos,	este	remédio	foi	
produzido a partir de uma série de novas 
tecnologias	e	estratégias,	uma	prova	que	
as inovações no desenvolvimento e na 
aprovação de medicamentos dão frutos. 
A	maioria	dos	estudos	pré-clínicos	foi	
conduzida com um modelo de órgão em 
chip consideravelmente mais rápido e 
menos dispendioso quando comparado 
aos testes em animais anteriormente 
exigidos. Esta tecnologia também encurtou 
os	estudos	clínicos	para	fins	de	segurança	
e	eficácia	e	a	realização	de	estudos	
clínicos	com	simulação	computadorizada	–	
modelagem computacional de ensaios com 
uma população virtual – além de reduzir os 
custos e o tempo de desenvolvimento. O 
uso	de	evidências	do	mundo	real	(RWE)	ao	
longo do desenvolvimento proporcionou 
uma	percepção	específica	sobre	o	
efeito do medicamento e a resposta 
dos	pacientes.	Em	geral,	a	empresa	
farmacêutica conseguiu reduzir o tempo 
de	desenvolvimento	do	medicamento,	o	
que possibilitou uma entrada mais rápida 
no mercado. Os custos com pesquisa 
e desenvolvimento foram de apenas 
US$500 milhões,	cerca	de	um	terço	do	 
custo médio em toda a indústria nos 
últimos cinco anos.53 

O retrato de um paciente em 2022
Harriet sofre de artrite reumatoide há 
15 anos.	Até	recentemente,	sua	única	
opção de tratamento era o uso de 
medicamentos para bloquear o fator de 
necrose	tumoral	–	a	substância	envolvida	
na	inflamação.	Afetada	pelos	efeitos	
colaterais e preocupada com o aumento do 
risco	de	câncer	devido	aos	medicamentos,	
Harriet estava ansiosa para participar 
de	um	estudo	clínico	no	ano	passado.	
Um	dispositivo	parecido	ao	marca-passo	
foi	implantado	abaixo	de	sua	clavícula	
esquerda,	com	fios	em	direção	ao	nervo	
vago	em	seu	pescoço,	que	estimulam	o	
nervo	e	reduzem	os	níveis	de	moléculas	
no	baço	ligadas	à	inflamação.	A	tecnologia	
utiliza	um	dispositivo	programável,	do	
tamanho	de	uma	jujuba,	que	é	posicionado	
no nervo vago e pode ser carregado 
com um colar e controlado por tablet. 
A pesquisa pretende comprovar que o 
dispositivo,	utilizado	para	combater	a	
epilepsia resistente ao tratamento e a 
depressão,	poderia	ser	implantado	em	
casos	de	artrite	reumatoide,	para	bloquear	
a liberação do fator de necrose tumoral. 
Harriet	obteve	uma	melhora	significativa	
em	sua	doença.	“Em	seis	semanas,	não	
senti mais dor. O inchaço desapareceu. 
Ando	de	bicicleta,	passeio	com	meu	
cachorro	e	dirijo.	Parece	mágica”.
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As terapias que usam células 
T envolvem a remoção dessas 
células	do	paciente,	sua	
alteração para que elas ataquem 
melhor	as	células	cancerígenas,	
e a nova injeção no paciente. 
Por	exemplo,	os	receptores	de	
antígenos	quiméricos	(ou	CAR)	
são	adicionados	às	células	T	
(CAR-T)	e	injetados	no	paciente,	
onde se reproduzem e atacam 
células	cancerígenas	específicas,	
tendo	como	alvo	os	antígenos	

A Lei da Cura do Século 21  
(21st Century Cures Act) 
destinou uma verba de 
$6,3 bilhões	nos	EUA	até	2027,	
para promover avanços na 
inovação biomédica. Deste 
valor,	$4,8 bilhões	são	para	
o National Institutes of Health 
(NIH)	e	o	restante	para	o	FDA.	
A lei criou a Conta de Inovação 
do	FDA	e	disponibilizou	$500	
milhões ao FDA para agilizar a 
aprovação de medicamentos 
e de orientações atualizadas. 
A lei criou ainda a Conta 
de	Inovação	do	NIH,	com	
$4,8 bilhões	para	pesquisas	
sobre	câncer	($1,8 bilhão),	
pesquisas sobre cérebro 
($1,5 bilhão),	medicina	
de	precisão	($1,4	bilhão)	
e medicina regenerativa 
($30 milhões).	Outras	
disposições abordam a 
tecnologia da informação de 
saúde e as prioridades de 
saúde pública.55 

O	estudo	de	benchmarking	
realizado pela Deloitte 
em	2017,	Getting real with 
real-world evidence	(RWE),	
apontou que muitas empresas 
biofarmacêuticas começaram 
a investir em capacidades 
de	RWE	e	exploram	diversos	
casos de utilização. Segundo 
54%	dos	entrevistados,	
existe um projeto em curso 
para desenvolver e/ou 
aperfeiçoar	significativamente	
esta	capacidade,	enquanto	
33%	afirmaram	que	uma	
capacidade	de	RWE	existe	
atualmente,	apenas	com	
necessidade de atualizações/
melhorias relativamente 
pequenas. 

Houve grandes avanços em 
oncologia	nos	últimos	anos,	
impulsionados por crescentes 
percepções sobre mecanismos 
moleculares e celulares 
e aplicações de medicina 
de precisão. O tratamento 
personalizado para portadores 
de	mutação	BRCA	positiva	e	
pacientes	com	câncer	de	mama	
está	amplamente	disponível.	
A	estratificação	de	pacientes	
é conduzida por marcadores 
moleculares e assinaturas 
genéticas. A imunoterapia 
abriu caminhos para o uso 
do sistema imunológico no 
combate	ao	câncer	que,	em	

O maior estudo sobre 
microbioma humano foi 
iniciado em agosto de 2017. 
O Projeto de Imunidade de 
Microbiomas	(Microbiome 
Immunity Project) é conduzido 
pela	IBM	em	parceria	com	
o Broad Institute of MIT and 
Harvard,	o	Massachusetts 
General Hospital,	a	Universidade	
da	Califórnia,	em	São	Diego,	e	
o Flatiron Institute. Seu objetivo 
é entender como trilhões de 
bactérias sobre e dentro de 
nossos	corpos	influenciam	
doenças como diabetes 
Tipo	1,	doença	de	Crohn	e	
colite ulcerativa – doenças 
diagnosticadas com maior 
frequência.57 

Evidências em 2017

Um tsunami de ciência e novos medicamentos

A terapia celular CAR-T constitui uma mudança  
fundamental no tratamento do câncer

A Lei da Cura 
promove o avanço 
da inovação 
biomédica 

Evidências do 
mundo real

A medicina de precisão e outras 
percepções motivam a inovação em 
tratamentos oncológicos

Melhoria do 
impacto do nosso 
entendimento de 
microbiomas

tumorais na membrana celular. 
A	aplicação	das	terapias	CAR-T	
para tratar malignidades 
sanguíneas	apresentou	taxas	
elevadas	de	resposta	de	70%-
90%.	Porém,	são	necessárias	
pesquisas adicionais para 
verificar	se	a	tecnologia	
obterá sucesso semelhante 
no tratamento de tumores 
sólidos. Embora a estreita 
indicação	clínica	de	cada	terapia	
CAR-T	torne	a	terapia	possível	

algumas	indicações,	já	é	o	
novo padrão de cuidados. 
Simultaneamente a esses 
desenvolvimentos,	a	realização	
de	estudos	clínicos	está	em	
constante	evolução,	com	foco	
em heterogeneidade tumoral 
entre diferentes populações 
de	pacientes.	Além	disso,	
novas tecnologias como a 
edição de genes CRISPR e 
bio-impressão	em	3D	devem	
ampliar e aprimorar nossa 
capacidade	de	identificar	novos	
alvos	terapêuticos.	No	entanto,	
também há necessidade de 
direcionar o foco aos ciclos de 
melhoria	contínuas.56

somente para pacientes de 
certa	idade,	com	determinados	
tipos	de	câncer	e	em	um	estágio	
específico,	ela	pode	impulsionar	
significativamente	a	indústria	
de imunoterapia celular rumo 
a uma nova era. Segundo as 
previsões	de	mercado,	 
o	mercado	global	de	CAR-T	
atingirá US$10 bilhões em  
10-15	anos,	com	futuro	 
potencial adicional de mercado 
de		US$35-100 bilhões.54 
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A magnitude e o impacto da demência
A demência atinge 50 milhões de pessoas ao redor do mundo – um número que cresce cerca de 10 milhões a cada ano (ou um novo 
caso a cada três segundos). É a principal causa de deficiência e dependência entre os idosos. Mais da metade das pessoas com 
demência vivem em países de baixa e média renda, onde apenas 10% dos indivíduos recebem um diagnóstico. A enfermidade se 
manifesta em mais de 100 formas e, em 2018, a demência se tornará uma doença de trilhões de dólares. A forma mais conhecida 
de demência é o Alzheimer, que representa 50% a 60% de todos os casos. Atualmente, mais de 5 milhões de americanos sofrem 
de Alzheimer. Em 2050, a menos que a prevenção melhore ou ocorra um avanço importante nos tratamentos, os números podem 
chegar a 16 milhões. Em 2017, os custos com Alzheimer e outros tipos de demência incorridos pelo sistema de saúde norte-americano 
foram estimados em mais de $259 bilhões e cerca de $1,1 trilhão em 2050. Os tratamentos para retardar o início da doença por 5 anos 
poderiam gerar uma economia anual de $367 bilhões nos cuidados de longo prazo e outros custos com saúde.58

Abordagens inovadoras para novos tratamentos 

Na demência, mais especificamente na doença de Alzheimer, o progresso no desenvolvimento de novos tratamentos 
tem sido muito limitado, o que demonstra os riscos científicos enfrentados pela indústria.

Inibidores da 
acetilcolinesterase

3 medicamentos 
aprovados

Antagonista 
do receptor NMDA

1 medicamento 
aprovado

Medicamentos aprovados para combater o Alzheimer 
(o primeiro medicamento recebeu a aprovação do FDA em 1996, 
seguido por outros três em 2000, 2001 e 2003) 

Medicamentos que aguardam aprovação 
para uso em tratamentos 

Proteína 
beta-secretase 

como alvo

A partir de 1996 Caminho mais rápido em 2016 Desenvolvimentos futuros?

Proteína 
beta-amilóide 

como alvo

Proteína Tau 
como alvo

Moduladores 
microgliais

Fonte: Pesquisa da Deloitte, 2017

A busca de um tratamento para a doença de Alzheimer
A doença de Alzheimer ainda é uma das doenças mais complexas 
já estudadas por pesquisadores. Entre 1998 e 2014, 123 possíveis 
medicamentos para o mal de Alzheimer foram reprovados 
em estudos clínicos, e apenas quatro medicamentos foram 
aprovados. Em 2017, empresas de pesquisa biofarmacêutica 
dos EUA investiram em, ou desenvolveram, 87 tratamentos 
possíveis (16 estão na fase III e outros oito estão na fase II/
III ou concluíram a fase II). Estes compreendem tratamentos 
que modificam a doença – para interromper ou retardar seu 

progresso – ao atingir as placas beta-amilóides que aparecem 
entre as células nervosas, emaranhados de proteína tau que 
danificam e matam as células cerebrais e um receptor que 
diminui um neurotransmissor necessário para que o cérebro 
pense e funcione normalmente. Outros possíveis medicamentos 
destinam-se a reduzir a inflamação no cérebro associada ao 
Alzheimer e a ativar o sistema imunológico para combater a 
doença. Os pesquisadores também investigam a prevenção em 
pacientes com mutações genéticas associadas ao Alzheimer.59 
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Novos participantes do mercado 
interferem na saúde 

2022

As fronteiras tornaram-se cada vez mais indefinidas 

O mundo em 2022 Obstáculos superados

Previsão Em 2022, o panorama de cuidados com a saúde passou por mudanças significativas, e prestadoras de 
assistência médica não tradicionais utilizam sua marca, expertise em engenharia e conhecimento do cliente para interferir 
neste panorama. Estes novos participantes estabeleceram parcerias com prestadoras tradicionais, a fim de proporcionar uma 
experiência em assistência médica mais focada no cliente. Novas parcerias e colaborações em nível global e local tornaram 
indefinidas as fronteiras entre prestadoras. Os novos participantes do mercado – tais como redes de supermercados, 
gigantes tecnológicos e empresas do setor de ciências da vida – aperfeiçoaram seu entendimento dos diferentes grupos de 
consumidores. Por exemplo, as empresas farmacêuticas adotaram um papel reforçado na área de cuidados com a saúde ao 
utilizar seus relacionamentos com o cliente (em vez de medicamentos) como seu ativo mais forte, ao passo que as seguradoras 
firmaram parcerias com farmácias para administrar clínicas de estilo de vida e bem-estar. As empresas de telemedicina 
prestam assistência médica em domicílio e nos locais de trabalho, à medida que novos participantes se associam a, ou 
substituem, as operadoras para serem pioneiros em assistência médica virtual. Diversas empresas perceberam que somente 
podem obter sucesso trabalhando juntas, exigindo novas habilidades, comportamentos e padrões a serem adotados em  
cada organização, com fronteiras mais permeáveis entre as organizações. As iniciativas ajudaram a fornecer opções de  
tratamento mais acessíveis e convenientes, e influenciaram o crescimento da medicina preventiva. 

 • Após anos de fusões e aquisições, as prestadoras de assistência médica 
e empresas de tecnologia digital criaram organizações ágeis e centradas 
no cliente

 • Empresas e governos implementaram modelos de gestão de saúde 
populacional, com unidades de pacientes e parceiros para identificar 
práticas e tratamentos com melhor relação custo-benefício

 • As empresas farmacêuticas foram aperfeiçoadas. O conhecimento dos 
pacientes e médicos é fundamental no desenvolvimento de tratamentos

 • Empresas de logística ingressaram nos mercados de entrega em 
domicílio e home care

 • Fabricantes de robôs e eletrodomésticos trabalharam com prestadoras 
para desenvolver novos home helpers (equipamentos de auxílio domiciliar) 

 • Todos os envolvidos no ecossistema de saúde criaram produtos e serviços 
que refletem a maneira como nós nos reunimos, reservamos passagens 
aéreas e assistimos a filmes, com ênfase na conveniência, mobilidade, 
conectividade, transparência nos preços e ethos “em qualquer lugar, a 
qualquer momento”

 • Os consumidores realizam consultas via dispositivos móveis e por 
utilizam locais de atendimento alternativos, como supermercados e 
quiosques, para obter um diagnóstico inicial e uma assistência contínua 
accessível e conveniente

 • Os prestadores de serviço investem na inclusão de recursos comunitários e 
organizações sem fins lucrativos locais

 • As operadoras oferecem cobertura à prescrição de suplementos 
nutricionais, academias de ginástica, aplicativos de saúde e pílulas 
inteligentes (smart pills)

 • Os pacientes estão mais confiantes com o 
compartilharem suas informações com prestadoras 
confiáveis, em conformidade com as normas 
regulatórias

 • Seguradoras e prestadoras apoiam pacientes 
complexos, ao investir em analíticos e em 
programas de gestão de saúde populacional para 
oferecer novas formas de assistência

 • Os clínicos dedicam-se ativamente à aprovação 
do uso de cuidados facilitados por tecnologia 
(technology-enabled care – TEC) e à prescrição de 
terapias não farmacológicas 

 • Novas formas de cooperação entre as operadoras 
ajudaram a reduzir os custos e a melhorar os 
cuidados 

 • Novos modelos de alocação de equipes e 
desenvolvimento de talentos eliminaram as lacunas 
de habilidades

 • Muitos dos participantes que firmaram parcerias 
com empresas tradicionais para obter resultados 
mutuamente benéficos

 • A união entre as prestadoras de assistência médica 
e as distribuidoras farmacêuticas melhoraram a 
produtividade da cadeia de suprimentos de saúde. 

Observação: Todos os elementos desta página correspondem às visões da Deloitte do mundo em 2022
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E se uma gigante da tecnologia 
fundasse uma organização de cuidados 
com a saúde virtual? 
Os smartphones possibilitaram que os 
cuidados com a saúde estivessem em suas 
mãos,	e	tornaram-se	onipresentes:	um	
ponto único para centralizar as informações 
de	saúde.	Câmeras	e	sensores	localizados	
em smartphones são utilizados para 
aferir	e	monitorar	a	pressão	sanguínea,	
os	batimentos	cardíacos	e	a	saturação	
de	oxigênio,	além	de	computar	um	
eletrocardiograma	ou	resposta	galvânica	da	
pele,	podendo	refletir	o	estado	emocional	
e/ou	outras	condições	fisiológicas.	Esses	
dados	são	então	enviados	à	sua	plataforma	
eletrônica	digital	e	permitem	que	os	
usuários	criem,	leiam	e	compartilhem	seus	
prontuários	médicos	individuais,	além	de	
gerar um prontuário médico universal do 
paciente que pode ser compartilhado com 
vários	profissionais	da	área.	A	plataforma	
integra	também	resultados	laboratoriais,	
informações	de	prescrição,	relatórios	de	
alergia e consultas com o médico – todos os 
dados	estão	disponíveis	para	visualização,	a	
qualquer	momento,	e	compartilhados	com	
médicos e terceiros com um único toque. 
Alertas	personalizados,	ligados	à	inteligência	
obtida	via	caixas	de	pílulas	inteligentes	
e	outras	inovações,	são	enviados	aos	
pacientes,	com	informações	de	saúde	
sobre por que a adesão é importante. As 
barreiras	iniciais	devido	à	confidencialidade,	
à	segurança	e	à	interoperabilidade	entre	
sistemas	de	software	foram	superadas,	o	
que agilizou e melhorou drasticamente a 
eficácia	e	reduziu	os	custos	dos	processos	
de assistência médica para milhões de 
pessoas. 

Um dia comum no departamento 
de mídias sociais de uma empresa 
farmacêutica  
Em	operação	há	três	anos,	o	departamento	
de	mídias	sociais	de	uma	empresa	
farmacêutica,	obteve	uma	série	de	
realizações notáveis ao prover suporte 
aos lançamentos das principais marcas e 
ganhar	vários	prêmios	de	mídias	novas,	
o que transformou seu relacionamento 
com os clientes. O departamento foi 
particularmente responsável por ajudar 
tanto pacientes quanto operadoras a 
entender	que	a	eficácia	do	medicamento	
e do pacote de serviços não era apenas 
superior aos pacotes de assistência 
anteriores,	mas	também	incentivava	as	
mudanças certas no comportamento 
dos	pacientes,	e	criava	benefícios	de	
saúde e custo duradouros. Foi também 
responsável por criar uma nova forma de 
confiança	entre	os	pacientes,	os	médicos	
e a empresa farmacêutica. Pesquisas 
periódicas com consumidores apontaram 
claramente que estes esperam ter uma 
experiência em cuidados de saúde que 
reflita	a	conveniência	e	a	transparência	
de	suas	experiências	com	bancos,	varejo,	
transportes e outras experiências de 
compra. Isso exigiu novos modelos de 
negócio que dependem da colaboração. 
Portanto,	a	empresa	estabeleceu	parceria	
com uma companhia de tecnologia global 
para fornecer orientações automatizadas 
aos	pacientes	e	soluções	de	participação,	
como	a	aderência	à	medicação	possibilitada	
pela	IA,	além	de	observar	o	uso,	por	
pacientes,	de	software	de	reconhecimento	
facial avançado e de detecção de 
movimentos na automatização da terapia 
observada diretamente. 

O retrato de um paciente em 2022
Após passar toda a sua vida em uma 
pequena	vila	inglesa,	Patrícia	foi	
diagnosticada com demência em estágio 
avançado em 2018. Seu maior desejo era 
permanecer	em	segurança	em	sua	casa,	
apesar de suas limitações cognitivas. Para 
assisti-la,	foi	designada	uma	equipe	de	
enfermeiras comunitárias que adotaram 
o modelo de enfermagem holandês da 
Buurtzorg. O time de assistência médica 
desenvolveu um plano de cuidados 
para	garantir	que	Patrícia	possa	tomar	
seus medicamentos adequadamente. A 
cada	manhã,	uma	enfermeira	da	equipe	
visita	Patrícia,	para	ajudá-la	com	seus	
remédios,	e	verifica	se	há	quaisquer	
outras necessidades de cuidados médicos. 
A enfermeira comunica eventuais 
preocupações ao prestador de cuidados 
primários	de	Patrícia.	Entre	as	visitas,	
Patrícia	é	monitorada	remotamente	pelo	
centro de telessaúde que trabalha em 
parceria com seu prestador de cuidados 
primários para acompanhar de forma 
contínua	e	discreta	seus	sinais	vitais	e	
movimentos	físicos.	O	prestador	de	serviços	
de telessaúde instalou sensores e alarmes 
em	todo	o	bangalô	adaptado	de	Patrícia,	
com	acesso	online	à	sua	família,	que	vive	
longe	do	local,	para	que	eles	também	
possam monitorar sua mãe a partir de suas 
próprias casas. A farmácia da cidade entrega 
medicamentos diretamente na residência 
de	Patrícia,	em	um	acordo	com	o	prestador	
de	serviços	de	telessaúde.	Patrícia	gosta	de	
usar seu tablet personalizado e considera 
isto uma maneira de manter um elo com 
seus amigos e familiares e não se sentir 
sozinha	e	isolada,	o	que,	de	fato,	ajuda	a	
acalmá-la	em	períodos	de	agitação.	

Imaginando o mundo em 2022
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Evidências em 2017

Parcerias e colaborações transformam os cuidados com a saúde 

A tecnologia Point of Care da Philips a serviço da saúde

Gigantes da tecnologia ingressam na área de saúde

A medicina de precisão melhora diagnósticos e tratamentos 
de câncer na China

Uso de 
smartphones 
como dispositivos 
médicos

A Philips presta serviços de 
gestão de saúde e telessaúde 
a	hospitais,	residências	e	
empresas,	com	plataformas	
digitais avançadas que ajudam 
os prestadores de cuidados a 
entenderem	seus	pacientes,	
conduzirem a assistência e 
tornarem os pacientes ativos. 
A empresa oferece também 
monitoramento	em	domicílio,	
administração	de	medicação,	
sistemas de resposta a 
emergências pessoais e 
serviços de saúde pessoal. 
Estes serviços prestam suporte 
a vários grupos da população 

Em	2016,	o	FDA	liberou	36	
dispositivos inteligentes. Os 
monitores de glicose no sangue 
conectados e os dispositivos 
com sensores de frequência 
cardíaca	estão	no	topo	da	lista.	
Outros exemplos incluem: 
um	sistema	de	fisioterapia		
em	Kinect,	disponível	aos	
fisioterapeutas	para	criar	
rotinas lúdicas e personalizadas; 
uma lente de contato conectada 
que auxilia os médicos a 
acompanhar a evolução 
do glaucoma; um sistema 
de monitoramento remoto 
de pacientes que auxilia na 
detecção	de	arritmias	cardíacas;	
um dispositivo controlado 
por smartphone que utiliza 
estimulação nervosa para tratar 
a	dor	crônica;	e	um	sensor	de	
bolso para monitorar a função 
pulmonar,	que	ajuda	as	pessoas	
a administrarem a asma e 
outras doenças respiratórias. 
Existe uma bomba de extração 
de leite materno conectada ao 
smartphone	que	permite	às	
usuárias monitorar as sessões 
em	que	o	leite	é	retirado,	
registrar a alimentação de seus 
bebês e administrar o estoque 
de leite materno. Há ainda 
um estetoscópio digital e um 
aparelho de ultrassom portátil 
que pode ser conectado a 
dispositivos móveis. O aumento 
na liberação de dispositivos 
móveis	e	vestíveis	continuou	
ao longo de 2017. Cabe 
destacar a liberação pelo FDA 
da	comercialização	dos	kits	de	
testes	genéticos	da	23andMe,	
três	anos	depois	de	solicitar	à	
empresa que interrompesse a 
venda	de	seus	kits.61 

O governo chinês investiu em 
tecnologia	genômica	e	lançou	
em	2016	uma	iniciativa	de	
$9,2	bilhões	para	promover	
uma	infraestrutura	genômica	
nacional.	Simultaneamente,	
a	IBM	Watson	firmou	acordo	
com a Hangzhou Cognitive 
Care para implementar 
sua plataforma Watson for 
Oncology em 21 hospitais 

 • A Amazon já lidera o 
mercado de armazenamento 
de dados em nuvem e 
deve lançar um novo 
laboratório de cuidados 
de	saúde	chamado	1492,	
com foco em melhorar a 
interoperabilidade e criar um 
produtos com sua assistente 
de voz Alexa. 

 • As	iniciativas	Apple	Watch®,	
CareKit®,	e	ResearchKit®,	
que coletam dados 
pessoais	de	saúde,	já	são	

– de cuidados ambulatoriais 
intensivos para pacientes de 
alto risco até a prevenção. A 
Philips	ajuda	ainda,	hospitais	
e prestadores de serviços 
em	domicílio	a	fornecerem	
cuidados coordenados. 
O	“ponto	ideal”	da	Philips	
está na tecnologia de Point 
of Care,	que	permite	que	
consumidores,	pacientes,	
equipes de assistência 
e médicos melhorem os 
cuidados e atinjam os 
objetivos. Sua solução de 
monitoramento	de	pacientes,	
eICU,	possibilita	uma	redução	

de	26%	na	mortalidade	na	UTI.	
Seus programas de cuidados 
ambulatoriais apontam uma 
diminuição	de	49,5%	nas	
internações hospitalares e uma 
queda	de	34,5%	nos	custos	
gerais de assistência. Um 
estudo sobre a administração 
de	medicamentos,	conduzido	
na	Holanda,	indicou	uma	taxa	
de	aderência	à	medicação	
de	94%	–	que	permanece	
consistente ao longo do tempo 
– e uma economia de custos 
de	até	40%	por	paciente	com	
as soluções de distribuição 
conectadas.60 

aplicadas em pesquisas sobre 
doenças	crônicas	e	saúde	
populacional. A empresa já 
explora o desenvolvimento 
de prontuários médicos 
eletrônicos	(EHR)	no	iPhone®,	
o que impulsionaria sua 
habilidade de combinar 
dados de saúde gerados pelo 
paciente	com	dados	clínicos	
detalhados,	e	resultaria	em	
uma saúde populacional 
sofisticada	e	análises	de	
cuidados personalizadas.

 • A empresa de testes genéticos 
domésticos	23andMe	e	a	
subsidiária de aprendizado 
de	máquina	do	Google	X,	
DeepMind,	expandem	suas	
operações na área de P&D 
para se estabelecerem como 
líderes	no	ramo	de	análises	
clínicas	e	ciências	da	vida,	
criando uma nova geração de 
ferramentas	de	suporte	às	
decisões	clínicas	para	reforçar	
as habilidades de médicos 
altamente treinados.62 

chineses,	com	soluções	
personalizadas de tratamento 
do	câncer.	Em	2017,	a	
IBM	celebrou	um	acordo	
estratégico	com	a	Baheal	
Pharma	(Bai Yang Medicine 
Group),	em	Pequim,	e	
apresentou a Watson Health 
a todo o setor de saúde da 
China. A Watson for Oncology 
aperfeiçoará os tratamentos 

de	câncer,	ao	catalogar	a	
literatura médica e resumir 
os	prontuários,	com	uso	de	
sua expertise em oncologia. 
A intenção de alcançar 
os oncologistas chineses 
coincide com o aumento dos 
diagnósticos	de	câncer,	com	
4,3	milhões	de	novos	casos	
(25%	dos	casos	mundiais)	e	2,8	
milhões	de	mortes	em	2015.63 
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Novas empresas de assistência médica disputam a 
conveniência e o envolvimento do consumidor
A experiência futura com assistência médica exige um 
ecossistema de entidades que alinhem seus modelos de 
negócios com os objetivos do cliente, em um compromisso 
compartilhado com a colaboração, interoperabilidade e 
autonomia do consumidor. Nos EUA, varejistas tradicionais 
(como Walgreens, CVS Health e Walmart) e pontos de venda 
de telemedicina (como Teladoc, American Well e Doctor on 
Demand) concorrem com prestadoras de serviços de assistência 
médica convencionais. Operadoras e prestadoras integradas 
verticalmente alavancam seus interesses alinhados para 
transferir aos modelos de negócios de saúde populacional, 
melhorar o envolvimento do consumidor e delegar autonomia 
para que estes mudem seu comportamento e reduzam os 
custos. Todas as operadoras, prestadoras e empresas do  
setor de ciências da vida investem em estratégias de 
envolvimento direto do consumidor, em reconhecimento  
que consumidores participativos alcançam melhores  
resultados de saúde.64 

A indústria farmacêutica e o paciente conectado
Há uma crescente percepção na indústria farmacêutica de 
que será necessário um novo modelo de negócio para que 
a indústria prospere. Os melhores resultados de saúde 
dependem das ações e do envolvimento dos pacientes e 
as empresas farmacêuticas reconheceram que estabelecer 
parcerias com pacientes permite a reinvenção de seus 
modelos de negócios e operações. Um fator-chave para a 
transformação em busca de um modelo focado no paciente 
refere-se às práticas avançadas de tecnologia e análises de 
saúde. Embora a indústria farmacêutica tenha respondido 
à revolução da tecnologia digital do século 21 em um ritmo 
mais lento quando comparada a várias outras indústrias, este 
cenário está em fase de mudança. A indústria farmacêutica 
emprega atualmente o potencial da tecnologia digital na 
criação de um novo modelo de negócio centrado no paciente, 
com foco no desenvolvimento de medicamentos novos e 
mais personalizados para menores grupos de pacientes, no 
monitoramento e na gestão da resposta dos pacientes ao 
tratamento e dos resultados de saúde. 

Prestadoras de assistência médica não tradicionais proporcionam uma  
experiência focada no paciente

As empresas farmacêuticas utilizam uma série de estratégias-chave para alcançar a ambição de se tornarem 
mais ativas digitalmente e focadas no paciente

Fonte: Pesquisa da Deloitte, 201765

Instituir um novo departamento 
ou centro focado no paciente 
para informações e atividades 

relacionadas aos pacientes

Nomear um diretor de 
atendimento ao paciente, 
responsável por promover 

o envolvimento de pacientes 
em toda a organização

Integrar o foco no paciente em tudo 
e em todos, com a contratação de 

funcionários que concordem com uma 
série de valores compartilhados e 

comportamentos consistentes 
com o objetivo da empresa de 

focar no paciente   
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A metodologia empregada nesta pesquisa envolveu discussões e 
debates entre nossas equipes do setor de Life Sciences & Health 
Care e teve base em nossas experiências combinadas de trabalho 
em toda a indústria. Nossa pesquisa foi conduzida em meio a 
desafios	crescentes	enfrentados	globalmente	pelos	sistemas	de	
saúde	–	de	pressões	de	demandas	implacáveis,	de	expectativas	
crescentes	do	público	e	de	uma	força	de	trabalho	clínica	cada	
vez	mais	restrita	e	ameaçada.	Embora	todos	os	países	busquem	
alcançar as quatro metas da área de saúde – melhor experiência 
do	paciente,	melhores	resultados	da	saúde	populacional,	bem-
estar	da	equipe	e	das	prestadoras	de	assistência,	e	custos	
acessíveis	–	eles	diferem	em	quanto	estão	preparados	ou	são	
capazes de despender e quais serviços decidem priorizar. 
Portanto,	nossas	previsões	abordam	um	mundo	em	cinco	anos,	
em	que	os	países	se	beneficiam	de	novas	informações,	dados	e	
percepções	sobre	os	cuidados	de	saúde,	o	que	funciona	ou	não,	e	
como	as	inovações,	novas	colaborações	e	automatizações	podem	
melhorar	a	eficiência,	eficácia	e	acessibilidade	da	prestação	de	
serviços.

Cada uma de nossas seis previsões compartilha três principais 
viabilizadores	essenciais	à	sua	concretização,	que	impactam	o	
ritmo das mudanças:

 • Adoção em larga escala de novas tecnologias de saúde digitais e 
cognitivas

 • Recrutamento e retenção de novas habilidades e talentos
 • Nova	abordagem	à	regulamentação.	

Adoção de novas tecnologias 
Toda a tecnologia evolui antes de se tornar convencional ou não 
é adotada em grande escala. Nossas seis previsões destacam 
o importante papel e a adoção provavelmente revolucionária 
das tecnologias digitais e cognitivas avançadas. As indústrias de 
Life Sciences & Health Care têm tradicionalmente demonstrado 
aversão ao risco ao adotarem práticas inovadoras e menor 
ritmo	para	obter	percepções	a	partir	de	dados	e	análises,	em	
virtude	de	vários	sistemas	desconectados,	baixa	qualidade	de	
dados e comportamentos de pacientes e prestadoras relutantes 
a	mudanças.	Hoje,	vivemos	um	momento	crítico	em	relação	à	
adoção	de	tecnologias	avançadas.	A	personalização	aliada	à	
explosão	de	informações	de	saúde	eletrônicas	é	uma	tendência	
com	forte	influência	nos	cuidados	com	base	em	valores	e	na	
medicina	de	precisão.	De	fato,	os	inovadores	dos	segmentos	de	
farmácia,	equipamentos	médicos	e	biotecnologia	exploram	a	
tecnologia	digital	e	o	poder	das	práticas	de	big	data	e	analíticos	
para	proporcionar	uma	abordagem	à	saúde	com	melhor	custo-
benefício.

Aquisição de habilidades e talentos adequados 
Em	todas	as	seis	previsões,	a	prestação	de	serviços	eficientes	e	
eficazes	exige	que	as	organizações	tenham	acesso	às	habilidades	
e	aos	talentos	adequados	de	especialistas	e	generalistas,	incluindo	
habilidades	digitais	e	analíticas.	O	relatório	da	Deloitte	publicado	
em	2017,	Global Human Capital Trends,	apontou	forças	de	mudanças	
paradigmáticas,	tais	como	as	tecnologias	cognitivas	e	a	economia	
aberta	de	talentos,	que	reestruturarão	a	força	de	trabalho	no	
futuro.	Diante	dessas	forças,	várias	empresas	reconsideram	como	
devem	criar	oportunidades	de	trabalho,	organizar	os	trabalhos	
e planejar o crescimento futuro. A forma pela qual a indústria da 
saúde	responde	ao	recrutamento	e	à	retenção	dos	talentos	e	
das habilidades certas determinará quão bem as previsões serão 
concretizadas.	Apesar	da	automatização	de	diversas	tarefas,	as	
partes	“essencialmente	humanas”	dos	trabalhos	tornam-se	mais	
importantes.	Habilidades	como	empatia,	comunicação,	persuasão,	
serviço	pessoal,	resolução	de	problemas,	discernimento	e	tomada	
de decisões estratégicas são mais valiosas do que nunca. Essas 
habilidades sempre foram e continuarão a ser importantes na área 
da saúde.66 

Uma nova abordagem à regulamentação 
Na	última	década,	a	maioria	das	empresas	de	Life	Sciences	&	
Health Care destacou que uma abordagem adversa ao risco 
atribuída	à	regulamentação	impediu	a	adoção	de	práticas	
inovadoras. As evidências atuais e as previsões do futuro ilustram 
que este cenário está em processo de mudança.

Por	exemplo,	o	novo	processo	de	aprovação	antecipada	do	
FDA	para	tratamentos	CAR-T	contra	o	câncer	reflete	os	esforços	
promovidos	pelo	novo	Centro	Oncológico	de	Excelência	(Oncology 
Center for Excellence) para implementar um modelo de análise 
mais colaborativo e destinado aos medicamentos inovadores. O 
FDA	lançou	ainda	o	Plano	de	Inovação	em	Saúde	Digital	(Digital 
Health Innovation Plan),	destinado	a	promover	a	inovação	das	
tecnologias	médicas	e	simplificar	as	rotas	para	o	mercado.	A	
maior parte do plano visa a esclarecer os regulamentos que 
regem os aplicativos móveis de saúde. O órgão espera que a 
iniciativa ajude a reduzir o tempo e o investimento necessários 
para	ingressar	no	mercado	de	saúde	digital.	Enquanto	isso,	o	EMA	
e os responsáveis das autoridades nacionais competentes da UE 
formaram	uma	nova	força-tarefa	para	estabelecer	um	roadmap	
e	definir	recomendações	sobre	como	os	órgãos	reguladores	de	
medicamentos	podem	utilizar	dados	como	suporte	à	pesquisa,	à	
inovação e ao desenvolvimento sólido de fármacos. 

A adoção desses viabilizadores permitirá que as indústrias de 
ciências da vida e saúde sobrevivam e prosperem.

Conclusão
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