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Dementia Prevention – A Life Cycle Approach
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EIT Health is supported by the EIT, 
a body of the European Union

EIT Health:
a powerful alliance for
healthy living and active ageing



Our mission:
EIT Health promotes entrepreneurship 

and innovates in healthy living and 
active ageing, with the aim to improve 

quality of life and healthcare across 
Europe.
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Connecting high potential areas with 
integrated innovation processes
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Saúde & Inovação

Grande desafios

I-Política e estratégia
*Plano estratégico para o sector da saúde
*Política de investigação nas unidades de saúde
*Alinhamento academia-clínica-indústria
*Financiamento em todas as fases da cadeia de inovação
*Legislação e regulamentação

II-Infraestruturas e recursos
*Plataforma nacional de registos clínicos
*Criação e capacitação de biobancos
*Criação e capacitação de Centros Académicos Clínicos e Centros de Investigação Clínica
*Integração e racionalização de infraestrutras existentes



III-Recursos humanos
*Valorização da Investigação Clínica nas Carreiras
*Formação de recursos humanos especializados

IV-Internacionalização
*Colaborações internacionais sustentáveis
*Alinhamento de estratégias nacionais e internacionais
*Reforço de diplomacia económico-financeira

V-Literacia em saúde e participação dos cidadãos
*Participação ativa com a Sociedade
*Literacia em saúde

VI-Inovação
*Aumento do número de ensaios clínicos promovidos pela indústria
*Aumento do número de ensaios clínicos da iniciativa do investigador
*Promover investigação tendo em conta os aspectos legais, regulamentares e económicos
*Promover ciência de translação e a rentabilização de propriedade intelectual



Agenda: Saúde, Investigação Clínica e de Translação

I- Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável
II- Medicina Personalizada e Biomarcadores
III- Farmacologia, Medicamento e Terapias Avançadas
IV- Saúde Digital e Tecnologias Médicas
V- Avaliação das Tecnologias e Intervenções em Saúde e Rápido Acesso à
Inovação



Agenda: Saúde, Investigação Clínica e de Translação

Principais objectivos da Agenda de Investigação
*Compreender mecanismos de doença, envelhecimento e fragilidade – “omics”
*Compreender as doenças crónicas no contexto da multimorbilidade
*Compreender a génese, impacto e prevenção de síndromes geriátricas e de fragilidade
*Compreender os determinantes da funcionalidade ao longo do ciclo de vida
*Desenvolver modelos de assistência clínica e social adaptadas ao contexto e 
necessidades das pessoas idosas
*Avaliar o impacto das estratégias implementadas (Health Impact Assessment)

Factores críticos para desenvolvimento
*Assegurar uma abordagem ao envelhecimento enquanto processo multidimensional
*Fomentar a formação em gerontologia e geriatria
*Criar condições para armazenar, aceder, disponibilizar e reutilizar dados e amostras
biológicas (inlcuir estudos populacionais)
*Assegurar sustentabilidade e estabilidade dos programas de financiamento



Agenda: Saúde, Investigação Clínica e de Translação

Principais objectivos da Agenda de Inovação
*Monitorização de risco e detecção precoce (biomarcadores)
*Literacia em saúde actividade física e participação social
*Respostas de apoio de saúde e social na residência (ageing in place)
*Tecnologias médicas e de reabilitação
*Apoio tecnológico à alta médica e na redução de hospitalizações
*Apoio na adesão à terapêutica e gestão da polimedicação
*Criação de espaços inovadores no apoio aos cuidadores e doentes com fragilidade
cognitiva

Factores críticos para desenvolvimento
*Estratégia (clusters de competência, eg HCP e EIT Health)
*Financiamento (fiabilidade, previsibilidade, sustentabilidade)
*Estrutural (transformação cultural – prevenção; living labs; biobancos; acesso a novas
tecnologias)





TRL1-2

TRL 
3-6

TRL 7-
8

Sparking innovation, fostering translation

Excellent 
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