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The Economist Eventos realizou uma mesa redonda patrocinada pela 

InterSystems com o tema Economia de Dados de Saúde: Veículos para 

Descoberta. Ela foi moderada por Alan Lovell, associado sênior de 

políticas de saúde e evidências clínicas da Unidade de Inteligência do The 

Economist. A discussão teve a participação de Samira Asthma, diretor-

geral assistente de dados, analytics e entrega para impacto da 

Organização Mundial da Saúde, Mark Caulfield, diretor científico do 

Genomics England, Joshua Denny, diretor executivo do All of Us 

Research Programme, US National Institutes of Health, e Alex MacLeod, 

diretor de iniciativas de saúde globais da InterSystems. 

A discussão analisou uma série de questões urgentes: Como será a 

evolução do debate a respeito do uso de dados dos pacientes para fins 

comerciais e da busca pelo bem maior? Quem é o proprietário dos dados 

na era digital: a pessoa representada pelos dados ou a entidade que os 

coleta? Quais são as principais barreiras para a criação de uma economia 

global de dados de saúde? Como podemos sincronizar sistemas de 

informações e padronizar dados por toda um ecossistema de saúde 

fragmentado? Quais são os obstáculos técnicos para a aquisição e o uso 

de dados e como tornar dados não estruturados compreensíveis e 

utilizáveis? 
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Capacidades melhoradas 
digitalmente 

Em 2021, parece que não existe algo como “dados demais”. Dito isso, a uma 

série de obstáculos técnicos nos impede de usá-los de forma eficaz, como a 

interoperabilidade e os desafios de combinar dados estruturados e não 

estruturados. Porém, há um enorme incentivo para superar esses obstáculos. 

Os dados podem democratizar o acesso a informações, e usar dados para 

apoiar a tomada de decisões melhora os desfechos de saúde como um todo. 

Infelizmente, o setor da saúde está atrasado em relação a seus pares na 

criação de uma economia de dados. Precisamos urgentemente aproveitar as 

novas tecnologias para dar aos pesquisadores acesso aos dados e criar 

portais para pacientes que façam com que se sintam no controle da sua 

saúde. O processamento de linguagem natural e o aprendizado de máquina 

estão mudando a maneira como entendemos as doenças em tempo real. Os 

dados também servem de combustível para as ciências da natureza no mundo 

todo, permitindo acompanhar pacientes fora do contexto tradicional dos 

ensaios clínicos e compreender efeitos colaterais que nem sempre são 

percebidos dentro do laboratório. Também precisamos equipar os clínicos 

com ferramentas para que compreendam os dados, de forma que não tenham 

a sensação de estar procurando uma agulha no palheiro. Isso inclui a criação 

de ontologias padronizadas aceitas por diversas jurisdições internacionais. 

Regulamentos de dados para 
proteger a privacidade 

Como evidenciado pelo projeto Nightingale do Google, é cada vez mais difícil 

para os conjuntos de políticas acompanharem a era digital e a velocidade 

cada vez maior das inovações. O que todos estão se perguntando é: o que faz 

com que as pessoas tenham tanto receio de compartilhar seus dados de 

saúde, principalmente em um suposto paradigma pós-privacidade? Existe 

uma necessidade real de conquistar a confiança do paciente, promover 

transparência e criar modelos de compartilhamento de dados. Precisamos 

ajudar o público geral a entender a ligação entre a disposição dos indivíduos 

de compartilhar suas informações e a melhoria dos desfechos de saúde para a 

população em geral. No melhor dos cenários, o compartilhamento de dados 

pode ser comparado à diferença entre comprar livros para ler e criar 

bibliotecas onde é possível pegá-los emprestados. No entanto, há 

preocupações a respeito da facilidade crescente com que as identidades dos 

indivíduos podem ser descobertas a partir de fontes de dados anonimizadas. 

Também precisamos estar atentos a forma como as proteções acerca da 

privacidade de dados foram suspensas durante a pandemia de Covid-19. 

Assim que retornarmos à normalidade, o que quer que isso signifique, as 

regras e regulamentos precisarão acompanhar as mudanças ocorridas. 
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Foco nos países emergentes: 

As Nações Unidas estão se transformando em uma organização moderna 

baseada em dados capaz de usar medições como base para cumprir seu 

mandato e auxiliar as comunidades marginalizadas do mundo. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) está desenvolvendo a primeira 

avaliação global dos sistemas de dados de saúde dos países. A Covid-19 

colocou um holofote nas deficiências desses sistemas, e a pandemia 

atrasou significativamente o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 2030. A OMS vê a crise como uma oportunidade 

para reajustar seu foco com base em dados, criando um polo de dados de 

código aberto, acessíveis em tempo real, com o objetivo de preparar 

melhor o mundo para futuras pandemias. Em muitos contextos, os 

problemas tradicionais de interoperabilidade são combinados à falta de 

verificações e comprovações para salvaguardar os direitos do indivíduo. 

Isto reforça a necessidade do estabelecimento de parcerias público-

privadas para educar as pessoas sobre os seus direitos e 

responsabilidades. Há também uma necessidade urgente de melhorar a 

capacidade em todos os níveis para superar a falta de dados. 

Em suma, o uso de dados tem o potencial de beneficiar todo o espectro de 

cuidados com a saúde, se conseguirmos melhorar a descoberta de 

conhecimentos, análise preditiva e a eficiência dos processos comerciais 

em grande escala. Porém, isso significa tornar essa questão uma 

prioridade global para superar os obstáculos técnicos, regulamentares e de 

investimentos que impedem os dados de se tornarem um bem público 

tangível. 

Precisamos ajudar o 
público geral a entender 
a ligação entre a 
disposição dos 
indivíduos de 
compartilhar suas 
informações e a 
melhoria dos desfechos 
de saúde para a 
população em geral. 
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