
Tomar o remédio na hora cer-
ta, medir a pressão arterial,
praticar exercícios diariamen-
te são algumas das atividades
que a maioria dos brasileiros
só segue a risca se tiver al-
guém pegando no pé. Agora, o
mercado oferece um aparelho
no qual o médico do consultó-
rio consegue monitorar tudo o
que está acontecendo na casa
do paciente. Essa plataforma
de telemedicina foi desenvol-
vida pela UniT Care Saúde.

O serviço consiste em ofere-
cer aparelhos de captura de si-
nais vitais como pressão san-
guínea, oximetria, temperatu-
ra, peso, nível de glicemia, que
são conectados via bluetooth a
um receptor que transmite as
informações a uma central on-
de os dados são analisados e ar-
mazenados - por sinal de inter-
net ou rede celular, a exemplo

de um celular comum. Dessa
forma, o paciente é monitora-
do 24 horas por dia, sem inter-
rupção. Atualizados a cada 30
segundos, os dados podem ser
acessados pelos profissionais
autorizados de qualquer com-
putador com acesso à internet,
tablet ou smarthphone, em
tempo real e de forma eficaz.
Todos os dados são criptografa-
dos e a segurança da informa-
ção é tratada como prioridade.

“O objetivo não é substituir
a consulta médica, mas sim
complementar o atendimento
oferecendo uma orientação de
qualidade à distância”, diz o
CEO da Unit Care Saúde, Luiz
Tizatto. A ferramenta pode
ser usada tanto em monitora-
mento de pacientes crônicos
que sofrem de diabetes, hiper-
tensão, insuficiência cardíaca
congestiva, doença broncopul-
monar obstrutiva crônica, co-
mo em tratamento de antibio-
ticoterapia, por exemplo.

Com tecnologia inteiramen-
te nacional, a plataforma de te-
lemedicina foi desenvolvida
pela i9access Tecnologia, em-
presa do Rio Grande do Sul,
cujos proprietários são profes-
sores da Universidade Federal
daquele estado. Além de tecno-
logia para home care, a empre-
sa provê outros módulos para
a plataforma (teleeletrocardio-

logia, teleradiologia, teleul-
trassonografia), como tam-
bém um sistema multimídia
para salas de cirurgia inteli-
gentes, MIR - Multimedia Inte-
grated operating Room.

O telemonitoramento de pa-
cientes permite uma total co-
nectividade, na medida em que
algumas questões podem ser
pré-programadas. O visor irá re-

gistrar mudanças como o au-
mento de pressão sanguínea, e
acionar a Central que deverá in-
tervir e checar os sintomas do
paciente ou indagar se ele to-
mou sua medicação na hora cer-
ta. Em caso de alterações subs-
tanciais, uma equipe médica en-
tra em contato imediatamente
e, se necessário, faz uma visita
de emergência ao paciente. ■

A rápida evolução no mercado
das tecnologias da informação
que vemos atualmente vem
sendo impulsionada por duas
grandes tendências: a computa-
ção em nuvem (substituindo a
arquitetura cliente-servidor) e
a mudança no modelo de consu-
mo de TI (“consumerização”),
que, por sua vez, deflagrou a
chamada “era pós-PC”, habita-
da por uma multiplicidade de
interfaces e sistemas operacio-
nais cada vez mais sofisticados
e segmentados.

Mas isso não é tudo. Uma
terceira grande força de trans-
formação está prestes a emer-
gir. Refiro-me ao conceito de
M2M (machine-to-machine
communication), possibilitan-
do que elementos, hoje passi-
vos, passem a trocar informa-
ções entre si (equipamentos in-

dustriais e de uso doméstico,
eletroeletrônicos, veículos au-
tomotores, entre outros). Por
outro lado, é impossível disso-
ciar essa tendência de outra,
que segue bastante próxima:
as chamadas redes de sensores
(sensor networks – SN), que
permitirão a coleta maciça e
automática de dados, e sua
transmissão em tempo real, pa-
ra serem utilizados por aplica-
tivos dos mais variados tipos.

Em termos de impacto na in-

fraestrutura, a principal conse-
quência que se pode prever es-
tá associada ao volume de da-
dos gerados nesse novo cená-
rio, que em poucos anos deve
multiplicar por 1.000 a massa
de dados trafegados pela inter-
net. Embora cada pacote envia-
do por um sensor ou máquina
seja em geral pequeno, o volu-
me de objetos conectados de-
ve rapidamente atingir propor-
ções nunca vistas.

Além disso, a necessidade de
processamento em tempo real
deve exigir dos provedores de
serviços um foco muito grande
na qualidade de seus sistemas e
infraestrutura. Ou seja, novos e
vultosos investimentos serão
necessários para satisfazer essa
nova classe de demanda.

Por outro lado — e talvez o
mais interessante que se possa

antever dentro desse novo
contexto –, um novo ecossiste-
ma de aplicações surgirá na in-
tersecção dessas três fortes ten-
dências de mercado (Cloud,
consumerização, M2M/SN). Fa-
lo aqui de novos sistemas vol-
tados à tomada de decisão, in-
corporando elementos de inte-
ligência artificial e processan-
do dados em tempo real, espe-
cializados por verticais e ca-
deias de valor específicas. É
um universo completamente
novo e com enorme potencial
de evolução. Novas empresas,
empreendedores e desenvolve-
dores deverão em passo acele-
rado ocupar esse espaço, crian-
do um novo e vigoroso eixo de
desenvolvimento tecnológi-
co. Sistemas que integrem es-
sas distintas redes aos legados
de automação industrial rapi-

damente irão surgir.
Modelos sofisticados incor-

porarão essa nova e dinâmica
arquitetura de informações em
busca de produtividade, efi-
ciência e uso de recursos em
tempo real, interagindo com
as plataformas legadas de ges-
tão corporativa.

A integração desse universo
de aplicações, entendendo os
impactos em termos de seguran-
ça da informação e governança
de TI, será o desafio mais impor-
tante de uma nova geração de
CIOs. Mas as ações para tornar
esse ambiente possível devem
começar agora. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 18.
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