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Médico quer criar o “Google”

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Criar um banco de dados com
informações do setor de saúde
como a incidência de doenças
no Brasil por região ou idade,
por exemplo, é a ambição do
médico Paulo Freire, derma-
tologista entusiasta do uso da
tecnologia na área da saúde.
Para atingir esse objetivo,
Freire criou um software de
prontuário eletrônico que tem
um diferencial ante os já exis-
tentes no mercado brasileiro:
é totalmente gratuito.

O conceito de prontuário ele-
trônico tem como objetivo reunir
digitalmente os dados clínicos do
paciente, durante toda sua vida.
Mas no sistema criado por Freire,
a intenção é acrescentar mais
funções, como as possíveis in-
terações medicamentosas possí-
veis. Funciona da seguinte ma-
neira: inserindo no sistema o re-
médio receitado e as medicações
que o paciente já faz uso, por
exemplo, o software aponta quais
seriam os efeitos colaterais da
mistura. Segundo Freire, o soft-
ware poderia evitar complica-
ções e até mortes causadas por
reações provocada pela junção
de dois medicamentos.

Com estes diferenciais, Frei-
re quer atrair dez mil médicos
para utilizarem o sistema Saúde
Direta, como o prontuário é
chamado. Quando a meta de
Freire for atingida, o negócio
vai começar a dar lucro. Atual-
mente, dois mil profissionais
fazem uso do software, que é
acessado por meio de um site na
internet. Carlos Machado, es-
pecialista em nefrologia, é um
deles. Depois de testar alguns
sistemas pagos, optou pelo
Saúde Direta pois, segundo ele,
o prontuário convencional cus-
ta cerca de R$ 300 a R$ 500 por
mês ao médico e normalmente
não podem ser acessados pela
internet. Empresas como a Totvs
e Intersystems fornecem este
tipo de software.

A estratégia é vender a análi-
se destes dados para clientes
como o governo e indústria far-
macêutica, garantindo, no en-
tanto, a privacidade do pacien-
te, segundo explica Freire, que
se refere ao projeto como uma
espécie de “Google da área de
saúde”, onde todas as informa-
ções estarão reunidas. Isto
acontece porque informações
como nome e endereço do pa-
ciente não são utilizadas e, se-
gundo o médico, são criptogra-
fadas antes de serem salvas no
centro de dados terceirizado,
que fica em São Paulo.

Machado, usuário do sistema,
diz não se incomodar com o fato
de os dados dos pacientes serem
utilizados nas análises de infor-
mações a serem vendidas pelo
Saúde Direta. Segundo ele, os
convênios de saúde, por exemplo,
também utilizam as informações
dos clientes de alguma forma.

Investimento
Para viabilizar o site, Freire inves-
tiu até agora cerca de R$ 150 mil
que foram captados junto a inves-
tidores não revelados, todos pes-
soa física. Nos próximos três anos
terá sido aplicado, no total, R$ 1,5
milhão, sendo que o excedente
poderá vir de entidades como a
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp)
ou o Conselho Nacional de Des-
envolvimento Científico e Tecno-
lógico (Cnpq). Atualmente, a em-
presa está em desenvolvimento
no Centro Incubador de Empresas
Tecnológicas, o Cietec. ■
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Banco de dados será baseado nas
informações coletadas por um sistema
gratuito de prontuário eletrônico

Portal Saúde Direta
tem 2 mil médicos
usuários e, ao
chegar aos 10 mil,
o idealizador do
projeto, Paulo Freire,
quer começar
a comercializar a
análise dos dados
para clientes como
o governo e indústria
farmacêutica

■ CONSULTA

155mil

Número de interações de
medicamentos no sistema

■ INVESTIMENTO

R$1,5milhão

Total que será aplicado
no projeto Saúde Direta
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O médico Paulo Freire fez parceria
com empresas internacionais como

a Lexicomp, responsável pelo banco de
dados de internações medicamentosas

Murillo Constantino

Software para controle
de infecção hospitalar
O Brasil tem três vezes mais infecções hospitalares que o
admitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e,
de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica
(CVE), do governo estadual de São Paulo, em 2009, os
hospitais gerais do Estado registraram uma média de 36
casos de infecção deste tipo por dia, provocados por di-
ferentes microrganismos (bactérias, fungos, vírus e pro-
tozoários). A infecção hospitalar pode ser leve ou grave
e, nesse caso, levar à morte. Segundo dados do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões (CBC), a taxa de mortalidade por
infecção hospitalar no Brasil, cuja média é de 45 mil óbi-
tos por ano, mantém-se estável há décadas. Mas o custo
desses índices é alto: cerca de R$ 10 bilhões anuais.

Não existe hospital com índice zero de infecção hospita-
lar. Mas este é um problema que dá para controlar. As dire-
trizes gerais para o Controle das Infecções em Serviços de
Saúde são delineadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Nos hospitais que seguem as normas de
segurança, são cumpridas regras que vão desde lavar as
mãos antes e depois de qualquer intervenção, controle nos
medicamentos e a adoção de solução tecnológica para con-

trole de infecção hospi-
talar. Já existem, no Bra-
sil, softwares desenvol-
vidos com o objetivo de
melhorar o trabalho das
Comissões de Controle
de Infecção Hospitalar.

Em geral, essas co-
missões são escassas em
recursos humanos e pos-
suem crescente demanda
do monitoramento de
indicadores de qualida-
de, seja por exigências
legais ou por conta de
certificação da qualida-
de. Aí entra a tecnologia.
Nos softwares para este
segmento, toda a mode-

lagem dos processos do sistema é feita com a intenção de
aperfeiçoar o trabalho da vigilância epidemiológica.

Com a implantação de uma solução de controle, inte-
grada com um Sistema de Informação Hospitalar (SIH), é
possível obter de forma rápida informações precisas so-
bre internações, consumo de antibióticos, exames mi-
crobiológicos e cirurgias. Isso possibilita uma primeira
leitura geral dos procedimentos que estão ocorrendo no
hospital, mantendo um controle rigoroso em cada etapa.

Uma das principais vantagens ao adotar um sistema
de gestão é a possibilidade de ter uma poderosa ferra-
menta de inteligência de negócios com foco em dados
para antecipar situações de risco de infecção, já que o
software dá flexibilidade para usuário na análise de rela-
tórios, com cruzamento de inúmeras variáveis.

Entrando em complexos graus de detalhamento, o
software é capaz de fornecer o consumo de antibióticos
em Dose Definida Diária (DDD) por paciente, estratifica-
do por médicos, especialidades médicas, unidades clíni-
cas, topografia de infecção e tipo de infecção (hospitalar
ou comunitária).Todo este controle rigoroso é concen-
trado na geração de diversos alertas - via e-mail, tela do
aplicativo, SMS - aos responsáveis. Esses alertas avisam
quando é necessário realizar o isolamento de bactérias
multirresistentes, a reinternação de pacientes por prová-
vel infecção hospitalar e a interrupção de antibiótico.

Cabe aos hospitais públicos e privados se informa-
rem do que já existe no mercado de inovações tecnoló-
gicas para minimizar os casos de infecções e investir na
qualidade a partir de inteligência de prevenção. Afinal,
tecnologia a favor da vida já existe. ■

GILSINEI HANSEN
Diretor de software da Totvs

A tecnologia a favor
da vida já existe,
cabe aos hospitais
se informarem
do que já há
no mercado
para investir na
qualidade a partir
de inteligência
de prevenção

Diferencial

Uma das prioridades do sistema
Saúde Direta é a lista de
interações medicamentosas
provida pela multinacional
Lexicomp, com 15 mil
medicamentos. A inclusão desses
dados no sistema Saúde Direta
custou cerca de R$ 100 mil e
a licença tem que ser renovada
a cada dois anos. “Isso evita
que o médico procure este tipo de
informação em um site qualquer”,
afirma o usuário do sistema,
o médico Carlos Machado. Este
é um diferencial que o criador
do sistema, Paulo Freire, acredita
que vai atrair profissionais como
Machado, que optou por usar
este prontuário eletrônico e não
outro disponível no mercado,
ajudando o sistema a atingir
a meta de 10 mil usuários.
De acordo com Freire, estima-se
que no Brasil haja 80 mil casos
fatais anualmente no Brasil
ocasionados por interações
e efeitos adversos de
medicamentos. Com os alertas
emitidos pelo sistema, seria
possível evitar parte delas.

Banco de interações de
medicamentos custou R$ 100 mil
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