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Serviço inteligente de data center
@A Huawei lança globalmente o serviço inteligente de data center, 

cuja principal característica é acelerar a transformação digital 
nas empresas. O projeto permite a projeção, construção e operação 
dos data centers verdes e inteligentes de alta confiabilidade (Nível 4) 
em todo o mundo. Além disso, com a ajuda da inteligência artificial, 
o consumo de energia nos data centers pode ser reduzido em 8% 
a 15%. De acordo com o vice-presidente de serviços corporativos 
da Huawei Enterprise Busines Group, Hank Stokbroekx, as novas 
tecnologias estão liderando a transformação digital. Segundo o exe-
cutivo, destacam-se, neste contexto, a Inteligência Artificial, Internet 
das Coisas e 5G, ao serem amplamente utilizadas em setores como 
finanças, governos, manufatura e mídia (www.huawei.com).
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OpiniãO
Telemedicina no Brasil - 

precisamos refletir 
sobre a regulamentação 

Há um Brasil 
desconhecido. Um 
Brasil que não se 
atenta para a sua 
própria saúde. 

Um número de, aproxi-
madamente, 170 mi-
lhões de pessoas não 

possuem nenhum plano de 
saúde e, portanto, o acesso 
a um médico ou mesmo a um 
tratamento na rede pública, 
pode demorar meses. 

Precisamos ter consciência 
que promover a saúde é um 
dever do Estado e, mais do 
que um direito do cidadão, 
um dever de cada indivíduo e 
por isso há uma necessidade 
grande em desatar o nó em 
que nos enfiamos, quando 
tratamos da adoção da tele-
medicina no Brasil. Na China, 
onde o número de pessoas 
ultrapassa a casa dos 1,3 bi-
lhões, há soluções simples e 
a telemedicina é uma delas, 
altamente praticada. 

Por exemplo, a empresa 
Ping An Good Doctor lançou 
uma plataforma de assistência 
médica com inteligência arti-
ficial que vai desde consultas 
até entrega de medicamentos 
em casa e atende mais de 
260 milhões de pacientes no 
país. A mesma empresa re-
centemente apresentou mini 
laboratório para diagnóstico 
expresso - as clínicas de um 
minuto. O paciente entra num 
compartimento individual, 
semelhante às cabines foto-
gráficas, descreve os sintomas 
para um médico digital que 
faz a triagem e encaminha 
para uma teleconsulta com 
um especialista. 

Consultado e diagnosticado, 
o paciente pode adquirir ali 
mesmo os remédios e começar 
o tratamento. Toda a nova tec-
nologia que promove o acesso 
a serviços, antes restritos a 
uma parcela da população, 
gera polêmica e questio-
namentos. Fazem parte do 
processo de mudança que pre-
cisa ser entendido por órgãos 
reguladores e prestadores 
de serviço, e levado também 
para os consumidores, para 
que os possíveis beneficiários 
possam avaliar. 

Em janeiro, a Universidade 
de Bath, no Reino Unido, 
anunciou que cientistas de-
senvolveram um exame rápido 
que conseguia diagnosticar 
infecções urinárias com mais 
agilidade. O exame era seme-
lhante aos testes de gravidez e 
é realizado por um dispositivo 
que utiliza uma câmera de 
smartphone capaz de identifi-
car a presença de determinada 
bactéria em uma amostra de 
urina e o resultado é conheci-
do em até 30 minutos. 

Isso é outro exemplo do que 
o avanço das tecnologias de 
comunicação e informação é 
capaz de fazer pela humanida-
de e, se abster de utilizar os 
benefícios que esses avanços 
podem promover, é no mínimo 
leviandade e falta de compro-

misso social. Com a promoção 
e autorização do uso da tele-
medicina poderemos ganhar e 
melhorar a qualidade de vida 
nos mais distantes rincões 
do Brasil, lugares onde muita 
gente não sabe o que existe em 
termos de facilidade para os 
cuidados com a saúde. 

Imagina o uso da tele-
medicina em estados como 
Amazonas e Pará, onde só se 
consegue atingir localidades 
por intermédio de barcos e 
o acesso à saúde é precário. 
Se nos grandes centros, em 
uma capital como São Paulo, o 
tempo médio de agendamento 
de consulta no SUS, em 2018, 
era de 85 dias, como agir em 
localidades como Amazonas 
e Pará? 

Já que falamos sobre Ama-
zonas, um exemplo que está 
dando certo foi anunciado no 
final do primeiro semestre do 
ano passado. Foi criado o Pro-
jeto Regula+Brasil com a fina-
lidade de fortalecer e agilizar 
o atendimento na Rede Básica 
e reduzir o tempo de espera 
no SUS daquele Estado. O 
projeto faz parte da integração 
do poder público com o setor 
privado e vai ajudar o paciente 
que precisar de atendimento 
especializado a passar por 
uma avaliação feita por uma 
equipe de médicos. 

Os profissionais participam 
do núcleo remoto de regula-
ção e, de forma integrada, de 
uma rede de Telemedicina e 
avaliam, com bases em proto-
colos, o caso do paciente. O 
objetivo é acelerar o processo 
de direcionamento aos ambu-
latórios especializados. 

Há pesquisas do Conselho 
Federal de Medicina que 
apontam que a população 
brasileira chega a esperar 
até seis meses para agendar 
uma consulta ou exame com 
especialistas no SUS. 

O mesmo período poderia 
ser aproveitado para a desco-
berta e tratamento de muitas 
doenças, evitando assim gas-
tos futuros desnecessários 
aos cofres públicos. Isso é 
integração de tecnologias e 
uso inteligente dos recursos 
disponíveis: é benéfico para o 
governo e para a população. 
Isso é inteligência. A preven-
ção é a melhor forma de cuidar 
da saúde. Iniciativas como a 
telemedicina surgem como 
uma ferramenta de diagnósti-
co rápido e versátil em nossa 
sociedade. 

A telemedicina, a exemplo 
do que já acontece nos paí-
ses desenvolvidos, vai trazer 
muitos benefícios para os 
pacientes no Brasil. Estamos 
no início de uma revolução di-
gital na saúde que indica tanto 
uma mudança na forma como 
falamos com os médicos, como 
na forma que diagnosticamos 
e tratamos as doenças. 

(*) - É CEO do VidaClass.

Vitor Moura (*)

Roubo de dados e fraudes na 
internet em tempos de pandemia

Em um cenário novo para todos, 
com a restrição de circulação 
das pessoas como medida para 

conter o avanço do Coronavírus no 
país, há uma tendência maior de com-
pras pela internet e também golpes 
que envolvem informações sobre o 
novo vírus. A ClearSale, empresa lí-
der em soluções antifraude nos mais 
diversos segmentos, alerta sobre os 
cuidados que devem ser tomados pe-
los consumidores para evitar golpes e 
ter mais tranquilidade nesse período.

“Os fraudadores se aproveitam de 
um momento de fragilidade e incer-
teza para atrair os consumidores com 
ofertas falsas ou incentivando que 
instalem programas em seus celulares 
ou computadores, com isso, roubam 
os dados para realizarem compras 
futuras, entram nas contas bancárias, 
ou ludibriam as pessoas a comprarem 
via links, que parecem ser de lojas 
reais e já conhecidas, mas não são, e o 
pagamento é desviado para a conta do 
fraudador. O cliente fica sem o produto 
e sem dinheiro”, explica Roberto Achar, 
consultor de Segurança de Informação 
da ClearSale.

Em 2019, o e-commerce brasileiro 
sofreu mais de 3,6 mil tentativas de 
fraudes por minuto, com um prejuízo 
de R$ 1,9 bilhão por fraudes, um cres-
cimento de 36% em relação a 2018, 
segundo o Mapa da Fraude, estudo 
realizado anualmente pela Clearsale.

Confira abaixo as dicas para 
realizar compras seguras 

e fugir das fraudes:
Não clique em links de oferta

Os fraudadores costumam usar a téc-
nica de preços muito baixos ou que há 
poucas unidades do produto para que a 
pessoa se apresse e realize a compra. Se 
realmente precisa do item noticiado, vá 
até a página da loja e faça a compra por 
lá, ofertas enviadas pelos links mantem 
o mesmo preço na plataforma. Isso evita 
que caia em páginas falsas, pague pelo 
produto e nunca receba.

Proteja seus dados
Não coloque nome, CPF, endereço e 

número de cartões se não for na página 
de pagamento de uma empresa conhe-
cida. Os fraudadores costumam pegar 
esses dados para usar em compras 
futuras, durante todo o ano.

Pesquise a reputação da loja antes 
de realizar a compra

Com o fechamento de estabele-
cimentos físicos, muitas operações 
estão migrando para as vendas on-
-line, isso requer atenção redobrada 

por parte do consumidor, que deve 
se certificar que a loja é real e que 
entregará as compras feitas. Verifique 
o histórico da loja antes de se fazer 
a compra. A busca é 
possível tanto no site do 
Procon, que disponibi-
liza uma lista das lojas 
que devem ser evitadas, 
ou ainda em sites que 
avaliam as lojas. Caso 
não existam avaliações 
da empresa na internet, 
o recomendado é evi-
tar efetuar a compra e 
buscar um outro site de 
confiança.

Averigue se o site tem 
a sigla 'https' no ende-
reço da web

Em sites com a sigla, 
a comunicação é cripto-
grafada, o que aumenta 
a segurança na transmis-
são dos dados. É impor-
tante também verificar se há um ícone 
com referência a um cadeado na parte 
inferior do navegador.

Prefira o pagamento por cartão 
de crédito

Esta é a forma mais segura para 
pagamentos online. Além da opera-
dora de crédito ter mecanismos para 
identificar possíveis fraudes, também é 
um método que permite que o cliente 
conteste a cobrança e solicite o reem-
bolso do valor, diferente do pagamento 
por transferência bancária ou boleto.

Suspeite se o desconto for muito 
maior no boleto

É comum que sites falsos tenham 
preços muito mais baixos para paga-
mento via boleto, pois nessa forma de 

pagamento é mais difícil para a vítima 
pedir o estorno.

Procure dados oficiais da empresa 
como CNPJ, endereço 
físico e contato

Sites de e-commerce 
falsos normalmente não 
disponibilizam essas in-
formações.

Instale o 
Compre&Confie em 
seus dispositivos

O aplicativo é total-
mente gratuito e alerta 
o usuário caso seu CPF 
seja usado em uma transa-
ção indevida, permitindo 
que ele impeça a fraude 
clicando no botão 'não 
fui eu'.

Fontes confiáveis de 
informação

Não é preciso instalar 
nenhum programa no celular ou com-
putador para acompanhar notícias 
sobre o Coronavírus, esse recurso tem 
sido usado para o roubo de informações 
e para a instalação de programas ma-
liciosos em computadores e celulares. 
Acompanhe as notícias por fontes de 
informações confiáveis da imprensa ou 
do Ministério da Saúde.

Mantenha os programas e antivírus 
atualizados

Com a evolução dos sistemas ope-
racionais de computadores e smar-
tphones a instalação de programas 
maliciosos é cada vez mais difícil, mas 
para que isso seja efetivo, é importante 
manter os programas atualizados com 
as versões mais novas, assim como o 
antivírus ativo.

Não clicar em links desconhecidos e não compartilhar os dados estão entre as medidas
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“Em 2019, o 
e-commerce 
brasileiro sofreu 
mais de 3,6 mil 
tentativas de fraudes 
por minuto, com um 
prejuízo de R$ 1,9 
bilhão por fraudes, 
um crescimento de 
36% em relação a 
2018, segundo o 
Mapa da Fraude, 
estudo realizado 
anualmente pela 
Clearsale.

Freepik

Ficar dentro de casa pode ser um 
desafio para muitas pessoas, mas al-
gumas tecnologias ajudam a superar 
esse momento

Estamos passando por um momento 
complicado em que a melhor solução é 
o isolamento social e se manter dentro 
de casa é um ato de responsabilida-
de. A Covid-19 já matou milhares de 
pessoas ao redor do mundo e por 
aqui estamos vivendo o período de 
quarentena, para evitar que a doença 
se espalhe ainda mais.

Para passar por esse momento, 
reunimos dicas de apps que irão te 
ajudar a manter uma boa alimentação, 
se exercitar, estudar e até mesmo a 
definir suas metas de vida: 

Clude - É um clube digital de vanta-
gens, com foco em prevenção da saúde. 
Além do serviço de teleorientação mé-
dica e farmacêutica 24 horas por dia, 
sete dias por semana, o Clude conta 
com especialistas na área de nutrição 

e fitness, que dão dicas de treinos para 
fazer em casa e de alimentação, lem-
brando, inclusive, de o usuário beber 
água ao longo do dia. E tem mais: no 
Clude Shop é possível ter acesso a 
vários cupons de desconto, ajudando 
a economizar na compra de diversos 
produtos e serviços. Para contar com 
todos esses serviços, basta ser assinante.

7waves - Aplicativo que ajuda as 
pessoas a definir metas e cumprir 
objetivos de vida. A tecnologia envia 
dicas personalizadas que direcio-
nam em cada etapa da conquista. 
Também é possível criar jornadas 
de conhecimento para aprender 
sobre hábitos, comportamentos que 
permitirão fazer as mudanças neces-
sárias em você. Então, aproveite o 
tempo em casa para se dedicar ao 
autoconhecimento, ao planejamen-
to e voltar à vida normal com tudo 
depois que a pandemia passar.

Aprovado - Se o objetivo é apro-
veitar esse período de isolamento 
para estudar, este aplicativo ajudará 
a organizar os estudos, de maneira 
rápida e descomplicada: ele oferece 
um cronograma de estudos diários 
e até mesmo um cronômetro para 
saber o tempo que deve ser dedicado 
para cada matéria. Depois, é pos-
sível acompanhar o andamento dos 
estudos pelo calendário e gráficos.

Apps ajudam a fazer tudo de casa no período de quarentena


