Em meio à pandemia, foram geradas soluções para melhorar o
sistema de saúde colombiano. Estas são as ideias vencedoras da
#IdeatonpelaSaúde

•
•

A sustentabilidade financeira é um dos maiores desafios do sistema de
saúde colombiano.
Mais de 60 milhões de pesos em prêmios foram entregues aos vencedores
em três áreas temáticas: eficiência na prestação de serviços, gestão
eficiente das despesas em saúde e fortalecimento da saúde pública.

Bogotá, fevereiro de 2021 - Em 16 de fevereiro, foi realizada a premiação do
“Ideatón” pela sustentabilidade financeira do sistema de saúde colombiano, uma
iniciativa organizada pela Universidade de Antióquia e pela Associação de
Laboratórios Farmacêuticos de Pesquisa e Desenvolvimento (Afidro). Esta parceria
permitiu a construção de propostas inovadoras destinadas a reduzir as despesas
em saúde com soluções mais eficientes procurando que nossos recursos sejam
melhor utilizados.

Durante a cerimônia de premiação, Yaneth Giha, presidente executiva da Afidro;
Jairo Humberto Restrepo, professor da Universidade de Antióquia e diretor do
projeto; e, Javier Darío Fernández, diretor da Ruta N, concordaram sobre a
importância desses espaços de discussão aberta sobre um tema que deveria ser do
interesse de todos e que eles acreditam que deveria ir além da esfera técnica: a
sustentabilidade do sistema de saúde.
"O desafio de agora em diante é continuar incluindo mais vozes e novos atores para
enriquecer a discussão em relação à sustentabilidade financeira do sistema de
saúde. Uma menor pressão financeira poderia permitir que os colombianos
recebessem melhores programas de promoção e prevenção e que os pacientes
fossem diagnosticados e tratados oportunamente, que é o objetivo que todos os
atores estão esperando atingir", diz Giha.
Por sua vez, o professor Jairo Humberto Restrepo diz: "precisamos criar inovação
em áreas como a geração de recursos, a adoção de regulamentos e, até mesmo, no
âmbito da economia comportamental, que não deve ser uma questão tecnológica,
mas sim um tópico de boas práticas e de geração de mudanças culturais".
Aprofundar na noção de um protótipo conceitual e aprender como aplicá-lo no
campo das políticas públicas é uma das lições aprendidas com o “Ideatón”.
A cerimônia de premiação contou com a participação de Mabel Torres, Ministra da
Ciência, Tecnologia e Inovação; e, de María Andrea Godoy, Vice-Ministra de
Proteção Social, que comemoraram a realização desta iniciativa, destacando sua
capacidade de convocatória para diferentes atores que trazem novos
conhecimentos para resolver problemas estruturais do sistema de saúde e que
permitem passar do diagnóstico às soluções e ações. Já do setor privado
participaram representantes da Proantioquia, Medicarte IPS e Cruz Verde,
patrocinadores da premiação.
Das 75 ideias apresentadas, o comitê de especialistas selecionou 43 soluções, das
quais 24 avançaram para a fase de aperfeiçoamento em 12 de janeiro. Destas, 15
propostas atingiram o status de finalistas, e 7 delas foram recomendadas pelo júri
final para receberem prêmios. Os membros do júri levaram em conta as ideias que
tinham um alto potencial de desenvolvimento e implementação, além de critérios
como factibilidade, viabilidade, impacto e grau de inovação para a eleição dos
vencedores.

O "Grande Vencedor”

A Concience-App é uma plataforma que convida os usuários a cumprirem com o
horário programado ou a cancelar oportunamente suas consultas médicas, uma
vez que o fato de perder uma consulta médica não só representa um prejuízo
estimado de 500 bilhões de pesos para o sistema de saúde, mas também impede
que outros possam ter acesso oportuno ao atendimento médico. Raul Pelayo, líder
da proposta e que recebeu o reconhecimento, agradeceu ao “Ideatón” por ter
apostado em uma ideia "que pode melhorar o comportamento de qualquer cidadão".

Área temática: Eficiência na prestação de serviços

O primeiro lugar nesta área temática foi concedido à solução de Alerta Médico, uma
plataforma que busca otimizar o atendimento através do armazenamento das
informações médicas e demográficas de uma pessoa, realizado através de QRCode.
Mateo Ruíz, líder da equipe desta iniciativa, agradeceu o apoio oferecido pelas
lideranças do setor durante o processo.
O segundo lugar nesta área temática foi alcançado pela ideia Salva um pé e você
salvará muitas vidas, que consiste em uma unidade de atendimento integral para
pacientes com pé diabético por telemedicina, por meio da plataforma Dá uma mão
ao pé, que permite classificar o paciente e orientá-lo a um tratamento precoce.
"Tivemos a ideia há alguns anos, mas não tínhamos sido capazes de cristalizá-la. A
pandemia tornou visível como a telemedicina nos permite chegar até as pessoas
que, devido ao seu local de residência, não têm a opção de serem atendidos por um
médico especialista", disse Dilcia Luján, membro da equipe.
O terceiro lugar nesta área temática foi concedido a Elizabeth Garro, com a
plataforma Psicologia para todos, um aplicativo que oferece recursos
customizados como textos, vídeos, consultas personalizadas com profissionais da
Psicologia, entre outros. "O evento “Ideatón” nos permite demonstrar que podemos
fazer uma mudança em nosso país e no mundo. A mente está conectada ao corpo,
portanto, trabalhar com a mente permitirá prevenir doenças físicas”.

Área temática: Gestão eficiente das despesas em saúde

O primeiro lugar foi para a solução Gestão de Pacientes Reumáticos App, com a
qual se pretende educar o paciente em relação a sua doença, tornando-o
especialista através de um aplicativo voltado ao automonitoramento, à autogestão
e à ajuda de pessoas que tenham sido diagnosticadas com doença reumática.
"Nossa ideia é que o paciente se sinta seguro e tenha essa conexão direta com seu
médico", afirmou Fabián Muñoz, um membro do grupo.
Outra das ideias que se destacou e ganhou o segundo lugar foi o Call center de
pacientes para pacientes, uma proposta para criar um call center amigável e
acessível através do qual se pode gerar emprego para pessoas com deficiências.
"Em nome dos 3.864 pacientes que pudemos impactar positivamente graças à
plataforma SUAP (Somos Um Apoio para o Paciente), agradeço a toda a equipe que
trabalhou e por terem acreditado nestas ideias e por terem criado um ambiente
favorável para que tudo isto pudesse se materializar", disse Jorge Ernesto García.

Área temática: Fortalecimento da saúde pública

O vencedor do primeiro lugar foi Vigidata, um aplicativo de sistema de vigilância
baseado em redes neurais que permitem encurtar o fluxo das informações,
facilitando aos usuários informarem os sinais e sintomas de diferentes doenças. A
ideia é que o usuário se torne uma parte ativa do mecanismo de prevenção,
monitoramento e notificação de eventos que gerem algum risco de contágio.
"Estamos muito satisfeitos com o fato de sermos parte das possíveis soluções que
visam fortalecer a saúde pública", afirmou Mislen Anaya, líder da equipe.
Finalmente, o professor Jairo Humberto encerrou a cerimônia afirmando que este
processo vai continuar para desenvolver e implementar as soluções propostas e
facilitar o desenvolvimento de outras ideias que contribuam com a melhoria do
sistema de saúde do país. "Estamos progredindo, mas isto não termina por aqui".
Insistimos em que isto não é um ato de encerramento, mas sim um evento de
premiação no qual se promovem estes incentivos que vão nos permitir continuar

em várias frentes, sempre em dois caminhos: o caminho da inovação e o caminho
acadêmico".
Reveja a cerimônia de premiação através do seguinte link: Premiação do Ideatón
pela Saúde
Escrito por Afidro.

