
A qualidade e a cobertura da in-
ternet no Brasil são barreiras en-
frentadas pelos programas de te-
lessaúde em andamento no
país. Neste sentido, o Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL) te-
rá um papel importante, avalia
Alexandra Monteiro, coordena-
dora do laboratório de telessaú-
de da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj).

O PNBL estabelece velocidade
mínima de 1Mbps para conexões

à web classificadas no progra-
ma, além de levar infraestrutura
de acesso à rede para regiões do
país onde o serviço não existe ou
há pouca oferta. “Essa velocida-
de é suficiente para aplicações
de videoconsulta”, diz Adolfo
Sparenberg, membro do conse-
lho da Sociedade Internacional
para Telemedicina e e-saúde.

Segundo Ana Estela Haddad,
secretária de gerenciamento de
trabalho e educação em saúde
do ministério da Saúde, uma
das diretrizes do PNBL é conec-
tar todas as escolas e unidades
básicas de saúde do país.

Os principais objetivos da
telessaúde no Brasil são edu-
car e permitir o compartilha-
mento de diagnóstico para ob-
tenção de uma segunda opi-
nião clínica, explica Alexan-
dra Monteiro, da Uerj. “A in-
ternet pode prover essa funda-
mentação teórica e clínica pa-
ra acelerar processos e diag-
nósticos”, acrescenta.

No Rio de Janeiro, o laborató-
rio de telessaúde da Uerj é res-
ponsável pelos dois principais
projetos do governo federal na
área, além de coordenar as ini-
ciativas estaduais. Os dois pro-

gramas do governo federal são
o Rede Universitária de Tele-
medicina e o Programa Nacio-
nal de Telessaúde Brasil.

O primeiro programa conec-
ta hospitais universitários inter-
nacionais e nacionais. Já o Teles-
saúde Brasil liga núcleos de te-
lessaúde instalados em universi-
dades estaduais ou federais a
pontos de atendimento remo-
tos localizados em regiões remo-
tas do país. De acordo com Ana
Estela Haddad, 1.500 unidades
de saúde estão conectadas, em
todo o país, beneficiando 21 mil
profissionais. ■ F.M.

A Microsoft está apostando suas
fichas em um mercado ainda no-
vo, mas promissor. A empresa
de Bill Gates quer ganhar força
no segmento na indústria de
saúde, com soluções para hospi-
tais e centros médicos.

“O mercado global de softwa-
re para e-health é de US$ 21 bi-
lhões. Se consideramos servi-
ços e hardware, é da ordem de
US$ 100 bilhões”, afirma Neil
Jordan, diretor mundial da Mi-
crosoft para a indústria de saú-
de, citando dados da consulto-
ria IDC. No Brasil, o mercado
de softwares para saúde é da or-
dem de R$ 3 bilhões.

Parte da oportunidade vis-
lumbrada pela empresa está no
fato de que, apesar de o setor de
saúde estar avançado no uso de
tecnologias de diagnóstico e de
tratamento, ainda engatinha no
que diz respeito à adoção de so-
luções de gestão e compartilha-
mento de informações. Além
disso, o aumento da expectativa
de vida da população mundial
exigirá que hospitais e clínicas

adotem soluções que lhes permi-
tam aumentar a escala de aten-
dimento ao mesmo tempo em
que reduzem custos.

As três áreas foco das solu-
ções da Microsoft para a área
são infraestrutura, colabora-
ção e produtos analíticos para
dados na área de saúde. E a
atuação da empresa neste mer-
cado é principalmente por
meio de parceiros, que utili-
zam os softwares da empresa
para desenvolver aplicações es-
pecíficas. Em todo o mundo, a
companhia tem 160 mil clien-
tes na área de saúde. “Atuamos
nesta área há 15 anos, mas nos
últimos três ou quatro anos co-
meçamos a acelerar. Trabalhar
com os parceiros é importante
porque dá escala e porque de-
senvolve software e a econo-
mia local”, explica.

A computação na nuvem po-
de incentivar o avanço de tecno-
logia na área da saúde. Por este
modelo, aplicações e as informa-
ções ficam armazenadas em ser-
vidores e podem ser acessadas
de qualquer lugar e a qualquer
tempo. E as empresas usuárias
de software na nuvem pagam

conforme o uso. “A computa-
ção na nuvem é muito relevante
para este mercado porque per-
mite oferecer serviços de tecno-
logia para empresas que talvez
não tenham nunca uma grande
área de tecnologia”, diz.

Programa global de telessaúde
A principal barreira para que es-
se nicho decole são as pessoas,
observa o executivo, pois é pre-
ciso mudar a cultura e provar
para as empresas de saúde que,
se elas investirem em soluções
do tipo, terão benefícios.

A Microsoft é uma das patroci-
nadoras do programa global de
embaixadores de telessaúde, lan-
çado no Rio de Janeiro na última
sexta-feira, fornecendo tecnolo-
gia e recursos financeiros em um
montante não informado. A ini-
ciativa, cujo objetivo é dissemi-
nar o uso de tecnologia na área
de saúde, terá 12 embaixadores,
entre eles o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso e o mú-
sico Peter Gabriel. O prêmio No-
bel da Paz de 1984, o arcebispo
sul-africano Desmond Tutu é o
coordenador do programa. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

INDÚSTRIAFARMACÊUTICA

Aché lança similar contra a asma e passa
a competir por mercado de R$ 28 milhões

SUSTENTABILIDADE

Braskemfornece plástico verde para bancos
de estádio multifuncional na Holanda

Divulgação

Microsoft mira
telessaúde, negócio
de US$ 21 bilhões

Internet brasileira ruim é barreira para sistemas
Aumento da velocidade de
navegação permitirá
implantação de videoconsultas

A Braskem fechou uma parceria com o estádio multifuncional holandês
Amsterdam Arena para fornecer o seu plástico verde para a fabricação
dos assentos. Serão instalados 2 mil bancos feitos com plástico de
etanol da Braskem, em adição aos 52 mil existentes. Ao final dos
próximos dois anos, todos os 54 mil assentos serão desse material
com o parte da política de tornar o estádio mais sustentável.

“

O Aché acaba de lançar o primeiro similar do Montelucaste (substância
ativa do Singulair, da Merck, Sharp & Dohme contra a asma) com o
nome de Montelair. O laboratório entra na disputa por 31% do mercado
de inibidores de leucotrienos, responsáveis pelo estreitamento e
inchaço das vias respiratórias dos pulmões, o que equivale a R$ 28
milhões na apresentação de 10 miligramas, segundo a IMS PMB.

O Plano Nacional
de Banda Larga
deverá conectar
todas as escolas
e unidades de
saúde do Brasil

EMPRESAS

Só no Brasil, o mercado de soluções para compartilhamento
e gestão de informações clínicas é avaliado em R$ 3 bilhões

O mercado global
de software, serviços
e hardware para
saúde é da ordem
de US$ 100 bilhões

Neil Jordan
Diretor mundial da Microsoft

para a área de saúde

NeilJordan,
daMicrosoft:
soluções
ajudama
reduzircustos
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Na ânsia de adotar as mais re-
centes tecnologias, várias em-
presas estão deixando de lado
ameaças à segurança. Dados
da 14ª pesquisa global de segu-
rança da informação, realizada
pela Ernst & Young, revela que
muitas companhias se dizem
cientes dos riscos que as novas
tecnologias apresentam, mas,
ainda assim, deixam de lado os
controles de segurança. Isso
vale para computação na nu-
vem, adoção de tablets , smar-
tphones e mídias sociais. Fo-
ram ouvidas 1,7 mil compa-
nhias em todo o mundo.

O levantamento da Ernst &
Young aponta que apenas um
terço dos entrevistados atuali-
zou suas estratégias de seguran-
ça da informação nos últimos 12
meses. “Ainda que 72% reco-
nheçam o aumento dos níveis
de riscos à segurança, em decor-
rência as ameaças externas, ca-
da vez mais companhias estão
propensas a adotar dispositivos
móveis”, de acordo com o leva-
namento da Ernst & Young que
foi obtido em primeira mão pela
InformationWeek.

Cerca 80% das companhias
estão usando ou consideram
usar tablets, e 61% estão usan-
do ou pretendem usar serviços
de computação na nuvem em
2012. Segundo a Ernst & Young,
59% dos entrevistados plane-
jam aumentar o orçamento
com segurança da informação
nos próximos 12 meses - mas
apenas 51% das empresas con-
sultadas disseram ter estraté-
gias de segurança da informa-
ção documentada.

Muitas empresas ainda estão
em dúvida quanto às implica-
ções da computação em nu-
vem. Mais da metade das em-
presas pesquisadas considera
sua implantação “difícil” ou
“muito difícil”. A medida mais
frequente adotada pelas com-
panhias é aumentar a supervi-
são dos processos de gestão de
contratos com provedores de
serviços em nuvem.

Na pesquisa, a adoção de ta-
blets e smarthphones aparece
em segundo lugar na lista de
maiores desafios tecnológicos.

Ajuste de políticas e programas
de segurança são as medidas
mais usadas pelas companhias
par identificar riscos com tecno-
logias míveis. As técnicas de en-
criptação para proteger docu-
mentos são usadas por menos
da metade das organizações.
Dos entrevistados, 72% acredi-
tam que ataques externos estão
entre os principais riscos. E
53% disseram combater possí-
veis ataques bloqueando acesso
às mídias sociais. Apenas 12%
responderam apresentar tópi-
cos de segurança da informação
nas reuniões de conselho da
companhia, e, 49% afirmou
que as funções de segurança da
informação atende as necessida-
des das organizações, segundo
relatório Ernst & Young. ■

DISPOSITIVOSMÓVEIS

ELETROELETRÔNICOS

LG Electronics vai lançar em janeiro
televisor equipado com GoogleTV

Acessório de
videogame
em cirurgias

Companhias ignoram riscos
de segurança de tecnologia

81%
das companhias pesquisadas
já adotam ou têm intenção
de utilizar tablets como
ferramentas de trabalho
nos próximos doze meses.

Tim Fadek/Bloomberg

Fernando Souza

COMPUTAÇÃOEMNUVEM

A LG deve lançar sua primeira televisão equipada com o GoogleTV
em janeiro, informam fontes do mercado ouvidas pela Bloomberg.
O produto deve ser exibido no Consumer Electronics Show, em Las
Vegas. O apoio da segunda maior fabricante de TVs do mundo poderá
impulsionar os planos do Google em oferecer, na televisão, os mesmos
produtos de internet já disponíveis em computadores e celulares.

61%
das empresas ouvidas pelo
levantamento de Ernst & Young
já utilizam ou pretendem
adotar serviços de computação
na nuvem no ano que vem.

Até o Kinect, acessório para o vi-
deogame XBox, da Microsoft, é
usado na área da saúde. O siste-
ma, que capta os movimentos
dos jogadores, eliminando o uso
de controle remoto, é usado du-
rante cirurgias no Canadá, diz
Neil Jordan, diretor da Microsoft
para indústria de saúde.

Quando o médico precisa con-
sultar informações digitais do pa-
ciente, no lugar de manusear o
computador, ele usa o Kinect,
pois, como o dispositivo é aciona-
do por movimentos, o cirurgião
ganha tempo e não precisa trocar
as luvas cirúrgicas. Além disso,
na Croácia, crianças com parali-
sia infantil usam o aparelho para
fazer fisioterapia. Há soluções de
telessaúde dos mais diversos ti-
pos no mercado, desde prontuá-
rios eletrônicos, que acompa-
nham a vida do paciente e permi-
tem ao hospital gerenciar corpo
médico, farmácia e outros aspec-
tos, até softwares usados em celu-
lares que fazem pré-diagnósticos
sem que seja preciso deslocar o
paciente para o médico. ■

De acordo com
levantamento global
da Ernst & Young,
apenas 33% dos
entrevistados atualizou
suas estratégias
de segurança da
informação nos
últimos 12 meses

Levantamento foi realizado pela Ernst & Young com 1,7 mil companhias em todo o mundo

Redação IT Midia
editorialti@itmidia.com.br
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