
Future Trends
Em novembro, São Paulo 
foi sede do 1º Encontro La-
tino-Americano de Point of 
Care. A seguir, apresenta-
mos os destaques do painel 
Point of Care Future Trends 
Confira.
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Point of Care – 
Tendências para 
o futuro 

Dr. Carlos Ballarati
Membro da SBPC/ML; diretor executivo 
do Consulta do Bem; idealizador do I2H 

Instituto para Inovação em Saúde

Por Bruno Bernardino

Mesa-redonda discute as possibilidades 
abertas pelo Point of Care

Moderada por Dr. Carlos Ballarati, 
membro da SBPC/ML, a mesa-redonda 
que finalizou o evento discutiu o “tsuna-
mi” de mudanças que vem trazendo inova-
ções e tecnologia e o uso do point of care, 
especificamente na área da Saúde. Quanto 
a isso, todos os presentes na mesa concor-
daram que há necessidade de incorpora-
ção do point of care nos sistemas de saúde 
de todo o mundo. “Vemos o point of care 
sendo usado dentro do hospital, de cen-
tros cirúrgicos ou de salas de emergência, 
mas ainda não o vemos inserido nos siste-
mas de saúde”, ponderou Ballarati. 

Para a argentina María Velez, mestre em 
Psicologia Organizacional pela Universi-
dade de Columbia, nos Estados Unidos, e 
especialista em Prevenção nos Espaços La-
boratoriais e Relações Institucionais com 
a Associação Civil do Câncer e Prevenção, 
há necessidade de aplicar o POC de forma 
preventiva, devido à queda na percepção 
dos riscos quanto ao uso de drogas, ao 
crescente acesso às substâncias e à eleva-
ção dos prejuízos à saúde pela utilização 
de vários tipos de drogas. 

Para Dra. Paula Távora, há uma oportu-
nidade muito grande de copiar modelos já 
existentes, uma vez que o POC revela todo 

um mundo novo dentro das especialidades 
e atividades. A patologista citou a Socieda-
de Brasileira de Nefrologia, que originou a 
Sociedade Brasileira de Transplantes de Ór-
gãos, quando o transplante se tornou sua 
maior área de atuação. Por isso, a especialis-
ta defendeu a criação de uma sociedade es-
pecificamente voltada ao POC. “Esse tema 
está dentro de mais de uma especialidade e, 
portanto, pode fazer nascer uma sociedade, 
como a ‘Associação dos Usuários do Point 
of Care’, visando à inovação em Saúde. As-
sim, teremos pessoas que atuam na área 
conversando, em vez das ilhas de excelên-
cia que existem hoje”, avaliou. 

Licenciada em Enfermagem e assessora 
do Ministério da Saúde da Colômbia para 
o Programa de Prevenção à Sífilis e ao HIV 
em Bogotá, Sidia Traslaviña acredita que o 
crescimento do POC em seu país vai pro-
mover um impacto econômico muito im-
portante. “Lidamos com exames que têm 
um custo muito alto, cujo resultado leva 
dois a três meses para ficar pronto. Isso 
significa perder paciente, quadro que o 
POC pode vir a reverter, caso consigamos 
ter acesso a, pelo menos, 70% dos indiví-
duos infectados”, analisou.  

A palestrante Maurine Murtagh, consul-
tora especializada em diagnósticos para a 
saúde global, destacou que a realidade dos 
Estados Unidos é diferente da vivenciada 



nos países latino-americanos. Mau-
rine acredita que a implementação 
do POC precisa ser estratégica para 
cada país, levando em considera-
ção as respectivas especificidades e 
necessidades para o melhor atendi-
mento da população. 

Dr. Gustavo Mendez ressaltou a 
desigualdade vigente em seu país, o 
México, destacando as zonas mais 
pobres, como as rurais, em que se vê 
cada vez mais a necessidade de im-
plantação de sistemas como o POC, 
dada a possibilidade de acesso da 
população aos serviços que ele per-
mite. “A população é muito grande, 
então, nem todos têm acesso ao hos-
pital, a uma terapia intensiva... mui-
tos moram a cinco ou seis horas de 
distância, nas montanhas, e os meios 
de transporte de que dispõem tam-
bém não têm qualidade”, expôs. 

O POC é um portal de acesso à 
saúde que pode ser cada vez mais 
complexo. Seu futuro é ser um hub 
de saúde e acessibilidade. O que ain-
da falta são políticas para entender 
qual é seu papel e onde ele pode ser 
aplicado, dentre as inúmeras opções 
que se mostram disponíveis. Entre-
tanto, antes, é preciso refletir sobre 
qual é o modelo de laboratório no 
Brasil, por ser o POC um teste la-
boratorial. “O sistema correto para 
validação do POC é este que está 
sendo construído e tem como foco o 
paciente. Dessa forma, teremos uma 
mudança, em que estamos, cada vez 
menos, tratando a doença e passan-
do para uma Medicina preventiva, 
ou seja, cuidando mais da saúde e 

menos da doença. Essa transição 
pode ser muito interessante para 
ajudar as pessoas a serem mais sau-
dáveis”, avaliou Ballarati. 

Atualmente, há um cenário de 
grande rentabilidade para os labo-
ratórios devido à superprescrição 
de exames. “O point of care, diferen-
temente, é utilizado em um modelo 
de supernecessidade, seja na Saúde 
Pública ou Privada, na UTI ou no 
pronto-socorro. O POC traz uma 
otimização para o sistema e temos 
que entender onde está esse valor e 
quem vai pagar”, destacou Octávio 
Fernandes, patologista clí nico e con-
sultor independente da DASA.  

Para o médico, a única forma 
de conseguir fazer com que o POC 
chegue à Saúde Pública é por meio 
de equidade e acesso. Segundo 
Fernandes, epidemias e endemias 
como o HIV e a dengue, podem en-
contrar soluções por meio do POC. 
“O Governo já vem tentando com 
o teste de tuberculose, mas é ne-
cessário pensarmos, ainda, em uma 
forma de baratear isso. No futuro, 
precisamos caminhar tecnologica-
mente para fazer com que esses tes-
tes sejam todos por meio de saliva 
ou sangue, de baixo volume e de 
fácil resultado, amigáveis para a po-
pulação e com um controle de qua-
lidade acessível, para facilitar uma 
implantação otimizada”, sugeriu. 

A roda finalizou com a certeza 
de que, para o futuro, ainda é pre-
ciso caminhar bastante, no âmbito 
tecnológico, para que os testes se-
jam de fácil acesso a todos. 

Entrevista

Perspectivas para o POC na 
América Latina

Confira a entrevista¹ com Dr. 
Ramón Abel Castaño, médico co-
lombiano e líder do board do POC 
Day 2018, que falou um pouco 
sobre as expectativas para o even-
to, além de abordar o panorama 
do mercado de POC na América 
Latina e as perspectivas para os 
próximos anos.

Em sua opinião, de que forma o 
diagnóstico via POC pode contri-
buir para a transformação do siste-
ma de saúde?

O POC é uma tecnologia que 
abre uma série de oportunidades 
para oferecer serviços de manei-
ras inteiramente inovadoras e que 
criam valor para os consumidores 
e pacientes. Alguns dispositivos 
de POC também contribuem para 
a tendência à democratização do 
conhecimento médico, permi-
tindo que os próprios pacientes 
tenham informações necessárias 
para o melhor diagnóstico e mo-
nitoramento de alguns parâmetros 
de doenças crônicas.

Essas características dão ao 
POC um grande potencial para 
inovação. A interrupção dos mo-
delos tradicionais de cuidados 
hospitalares e centrados no médico 
passa diretamente pela questão do 
POC. Essa, talvez, seja a transfor-
mação mais fundamental e urgen-
te que os sistemas de cuidados de 
saúde precisam.

Dra. Paula Távora
Patologista clínica; membro da Comissão de
Testes Laboratoriais Remotos da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina
Laboratorial (SBPC/ML); presidente do
Conselho de Ex-Presidentes da SBPC/ML

Dr. Gustavo Mendez
Cardiologista; subdiretor médico do Hospital 

General IMSS, em Xalapa, México



Dr. Ramón Abel Castaño
Médico do Instituto de Ciências da Saúde, na Colômbia; 

consultor do Centro de Gestão Hospitalar para o 
desenvolvimento de centros de excelência 

Qual é o cenário atual do POC na 
Colômbia?

O POC já está bem inserido no 
contexto dos hospitais e centros de 
atendimento ambulatorial na Co-
lômbia. De qualquer forma, ainda há 
uma ampla margem para crescimen-
to no ambiente ambulatorial e para as 
ações de workplace. Em contraparti-
da, o mercado de cuidados comuni-
tários é quase inexplorado e é o mais 
promissor para um futuro próximo.

Em sua opinião, quais são as perspec-
tivas para o segmento POC na América 
Latina? Quais são as limitações atuais?

Acredito que o crescimento do 
POC no mercado hospitalar não será 
tão intenso como em outras áreas, 
porque é uma área que tem sido ex-
plorada pelo mercado tradicional e 
onde há grande competitividade en-
tre os fabricantes.

No entanto, a criação de novos 
modelos de negócios na configu-
ração hospitalar pode abrir novas 
oportunidades que superam as li-
mitações de realização de IVD na 
instalação de laboratórios centrais 
tradicionais. Em contraste, o am-
biente de atendimento ambulatorial 
traz uma perspectiva melhor para 
o crescimento, porque o tempo de 
resposta mais curto das tecnologias 
POC reduz o tempo e o número de 
contratos necessários para tomar 
uma decisão clínica.

As limitações mais evidentes 
são consequências do modelo atu-
al dominante da instalação do la-
boratório central. Por um lado, a 

mentalidade dos profissionais e téc-
nicos de IVD, a estrutura e os pro-
cessos desse modelo de negócios 
tornam muito difícil mudá-lo para 
explorar as tecnologias POC de 
modo mais efetivo. Por outro lado, 
o quadro regulamentar é tipicamen-
te focado na forma atual de fazer 
negócios, e não na maneira futura.

Quais são suas expectativas para 
o POC Day 2018, a ser realizado 
na Colômbia?

O POC Day 2018 será uma óti-
ma oportunidade para explorar o 
estado da arte das soluções para a 
saúde e as prioridades nas doenças 

nos países em desenvolvimento, na 
perspectiva dos sistemas de presta-
ção de cuidados de saúde. As novas 
tecnologias, as tendências e suas 
aplicações na linha de frente serão 
analisadas e discutidas, para que os 
participantes se familiarizem com o 
modo de fortalecer os serviços de 
saúde ou como criar modelos inova-
dores, explorando todo o potencial 
das tecnologias POC, para permitir 
as transformações fundamentais dos 
sistemas de prestação de cuidados 
de saúde na América Latina.

1. Entrevista produzida pela RS Press Editora e 

publicada no ANews, edição 6.

O encontro Latino-Americano de Point of Care, POC DAY, já tem 
data marcada. O evento acontecerá em 15 de março de 2018, em 
Bogotá, na Colômbia, e a expectativa é de que mais de 200 parti-
cipantes compareçam. 

Inscrição e mais informações em www.pocday.com.br

15 de março de 2018
Bogotá, na Colômbia
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