
Engenharia 
clínica X segurança 

do paciente

Um dos problemas 
que preocupa muito 
tantos as autoridades 
de saúde quanto 
a população é a 
estrutura de hospitais 
e equipamentos

Promover o bom atendi-
mento e a segurança do 
paciente é essencial, 

evitando acidentes e compli-
cações nos quadros clínicos. 
Nesse sentido, a qualidade e 
manutenção dos equipamen-
tos hospitalares torna-se um 
pilar, já que o tratamento, 
diagnóstico e suporte a vida 
estão cada vez mais depen-
dentes desses recursos. 

Falhas podem resultar 
em situações ameaçadoras 
da vida, eventos adversos e 
sequelas. Por isso, é preciso 
administrar todos os aspectos 
que envolvem as tecnologias 
de saúde, os equipamentos 
médicos e a resolução de 
problemas gerenciais relati-
vos aos mesmos.

Nesse contexto, as ativida-
des exercidas pela engenha-
ria clínica são extremamente 
importantes, visando minimi-
zar os riscos aos pacientes. 
São avaliados, por exemplo, 
quais danos um tomógrafo 
ou uma bomba de infusão 
podem causar no paciente 
e quais procedimentos pre-
cisam ser feitos para evitar 
complicações maiores.

Outra prática importante 
é a tecnovigilância, que visa 
identificar e resolver proble-
mas decorrentes da utilização 
dos equipamentos. O enge-
nheiro classifica a tecnologia 
quanto ao possível dano cau-
sado no paciente, prezando 
pela correta calibração dos 
equipamentos utilizados no 
hospital. Essa atividade é 
fundamental, pois a partir 
dela é possível concluir que 
as alterações dos exames 
se devem às características 
clínicas dos pacientes e não 
da sensibilidade ou especifici-
dade alterada das máquinas.

A manutenção preventiva é 
outra atribuição importante 

da engenharia clínica, pois 
monitora a vida útil das pe-
ças para identificar o nível 
de desgaste, evitando uma 
paralisação repentina. Essa 
atividade é essencial, princi-
palmente durante uma pan-
demia como a que vivemos, 
onde ventiladores mecâni-
cos, por exemplo, não podem 
apresentar falhas. Diante da 
comprovada importância da 
engenharia clínica, como o 
profissional pode desem-
penhar todas essas funções 
com eficiência? A tecnologia 
é uma grande aliada. 

Os softwares voltados 
para a área permitem que as 
informações sobre os equi-
pamentos e recursos do hos-
pital sejam documentadas e 
padronizadas, possibilitando 
o controle dos planos de 
manutenção e calibração. Os 
analisadores e simuladores 
contribuem para a seguran-
ça hospitalar, pois ajudam a 
verificar se os equipamentos 
estão funcionando da forma 
adequada, evitando o uso in-
devido e consequentes danos 
ao paciente. 

Muitas instituições estão 
atentas à necessidade de 
melhoria da segurança para 
manter uma gestão eficiente 
dos equipamentos. Com isso, 
o investimento em tecnolo-
gias que permitam otimizar 
esse processo tem crescido 
e existem empresas especia-
lizadas no desenvolvimento 
e fornecimento dessas fer-
ramentas, como a Arkmeds 
Tecnologia. 

A empresa disponibiliza 
softwares, analisadores e si-
muladores para diversas ins-
tituições de saúde, recursos 
que se tornaram essenciais 
para a segurança do paciente 
e a qualidade do atendimen-
to. A tendência é que o uso 
de soluções voltadas para 
a engenharia clínica cresça 
consideravelmente, contri-
buindo cada vez mais para 
o bem-estar dos pacientes. 

(*) - Engenheiro de controle e 
automação, especialista em 

engenharia de sistemas médicos 
na Alemanha, é fundador e sócio 

da Arkmeds Tecnologia, Stranlab, 
Findoo e Instituto E-Class.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LEONARDO FURLANETO, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 07/10/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Americo Furlaneto e de Rosaria Ziccarelli Furla-
neto. A pretendente: CAMILA CAPOBIANCO, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 19/10/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cesarino Capobianco e de Cleide Fatima de Souza.

O pretendente: JOSÉ BELARMINO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Belo Jardim, PE, no dia 08/05/1951, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Caetano José de Albuquerque e de Ana Belarmina 
de Mecias. A pretendente: TEREZA DE JESUS SILVA ALBUQUERQUE, estado civil 
viúva, profissão autônoma, nascida em Belo Jardim, PE, no dia 15/10/1958, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Silva e de Josefa 
Alves de Lira.

O pretendente: FELIPE VILAÇA MAIA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 23/02/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Tadeu Assis de Oliveira e 
de Adriana Vilaça Maia. A pretendente: JAINA MATOS BARRETO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Euclides da Cunha, BA, no dia 20/08/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Soares Barreto e de Rita 
Matos da Gama.
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Pesquisa realizada pela Hibou, empresa de pesquisa e 
monitoramento de mercado e consumo, levantou a relação 
dos brasileiros com o consumo de moda. Realizada com 
mais de mil entrevistados entre 10 e 14 de setembro, a 
pesquisa mostra que 89% dos brasileiros preferem adquirir 
roupas e acessórios em lojas físicas. 40% preferem comprar 
pela internet, seja sites ou aplicativos e 31% por whatsapp. 

O modelo de negócio de envio de malinha de roupas 
na casa das pessoas também apareceu, com 2% dos 
respondentes. 74% dos brasileiros se sentem seguros de 
comprarem em loja presencialmente. O que a maioria dos 
compradores espera hoje das lojas é o trio: controle de 
entrada, atendentes de máscaras e limpeza do ambiente. 
“O contato presencial ainda é predominante na categoria 
moda”, afirma Ligia Mello, sócia da Hibou e coordenadora 
da pesquisa. 

“O que está ainda mais evidente, na verdade, é a consci-
ência dos consumidores”, explica, já que a pesquisa revela 
também que 71% dos brasileiros esperam das marcas 
uma cadeia produtiva mais consciente, com menos uso 
de água e sem crueldade animal e 51% querem processos 
humanizados, como origem da mão de obra envolvida 
transparente. “O consumidor não está preocupado de 
ir até uma loja física, ele quer comprar de cadeias que 
prezam pela consciência global de ambiente e com res-
ponsabilidade social”. 

Mas, o que motivará as pessoas a comprarem roupas e 
acessórios em 2021? Para 64% dos brasileiros, promoções 
e liquidações são o que despertam interesse. 45% com-
pram para ocasiões especiais, como festas e casamentos. 
Somente 18% querem ver novidades da estação e 9% 
atualizar cores do armário. Por essa razão também que 
os outlets são para 41% dos respondentes, o melhor lugar 
para encontrar peças a bom preço. 

E para acender a vontade de comprar, o instagram é 
o líder absoluto de divulgação para as marcas. 57% dos 
consumidores ficam sabendo de tudo pela rede social. 
39% ainda preferem entrar na loja e “fuçar”. Canais de 
TV aberta apenas instigam 14% dos brasileiros. A eficácia 
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Com a pandemia, este novo mer-
cado se consolidou de vez com 
marcas como Netflix, Disney+, 

Amazon Prime, EI Plus e tantas outras 
plataformas proprietárias, principal-
mente no segmento esportivo. Isso 
significa maior disponibilidade de con-
teúdo, mais competitividade e preços 
mais flexíveis para os consumidores. 

Mas também acende um sinal de 
alerta para as TVs. De acordo com um 
relatório da Grabyo, nos próximos cin-
co anos, 25% das pessoas pretendem 
pagar apenas pelos serviços de vídeo 
online, 24% já fizeram essa troca e 
apenas 13% vão continuar com a TV 
por assinatura. Este foi o ano em que 
os serviços de transmissão ao vivo 
saltaram das mãos das emissoras 
para a OTT (Over The Top), que em 
resumo, diz respeito à distribuição 
de conteúdos pela internet sem que 
passe pelo controle de um serviço de 
telecomunicações. 

Ou seja, um serviço sob demanda, dis-
ponível quando e onde o cliente quiser 
por um preço bem mais acessível do que 
as TVs a cabo, e na qual o cliente decide 
o que quer assistir naquele momento. 
Diversas transmissões ocorreram por 
redes sociais como o Facebook, seja 
de times e até das próprias emissoras. 
“Tivemos um ano marcado por disputas 
judiciais de transmissão, principalmen-
te causados pela pandemia, e várias 
ligas e times decidindo por novos 
modelos de distribuição de conteúdo”, 
afirma Pedro Oliveira, cofundador da 
OutField Consulting , uma consultoria 
focada nos negócios do esporte e do 
entretenimento. 

As modalidades esportivas puxam 
ainda mais o segmento em um ano que 
os portões dos estádios ficaram fecha-

Maior disponibilidade de conteúdo, mais competitividade e 
preços mais flexíveis para os consumidores.
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O streaming vai 
substituir a TV paga?

Nos últimos anos o consumo de entretenimento em vídeo mudou rapidamente de conceito e ideia com 
a chegada dos canais de streaming

dos, ou seja, equipes, clubes e marcas 
tiveram que buscar novas formas de 
impactar seu consumidor. A Premier 
League teve a criação do seu PPV 
por meio de exibições em sua própria 
plataforma OTT; as vendas de PPV da 
Conmebol em partidas da Libertadores.

“Atualmente as principais emissoras 
e provedores de TV a cabo detém a 
maioria dos direitos esportivos e 44% 
dos fãs mundiais de esportes não pagam 
por esses serviços, o que significa que 
quase metade do público potencial fica 
de fora. A falta de acesso reduz o alcan-
ce e consequentemente causa menos 
impactos, perdendo força em grupos 
demográficos mais jovens e menos 
propensos a assistir as competições”, 
analisa o especialista. 

A maioria dos consumidores globais, 
entre eles os brasileiros, estão dispos-
tos a pagar até US$ 10 por mês para 
assistir esportes online, ao passo que 
em mercados mais maduros, como Rei-
no Unido e EUA, esse valor sobe para 
US$ 25. Hoje há no mercado diversas 

opções de se consumir esse conteúdo 
em plataformas de streaming, o que 
destoa totalmente dos valores prati-
cados hoje pela televisão e gera um 
grande debate: a decisão de deixar de 
vender pacotes exclusivos de direitos 
de mídia para emissoras de TV paga, 
com a segurança de renda durante 
este período. 

“Essa decisão precisa ser tomada 
com alguma urgência, uma vez que 
o mercado de conteúdo na América 
Latina, que historicamente tinha boa 
adesão à TV a cabo, está migrando 
rapidamente para o streaming. Qua-
se 80% dos consumidores esperam 
mudar para serviços de transmissão 
online dentro de cinco anos, maior 
taxa de adoção prevista em todos os 
mercados”, completa. Sem dúvida o 
streaming vem ganhando cada vez mais 
força, principalmente entre o público 
jovem, mas é possível afirmar que este 
é o fim da TV paga ou teremos uma 
convergência de mídias? É esperar 
para ver (Fonte: NR-7 Comunicação). 

Sete em cada dez consumidores 
preferem lojas físicas de roupas

O contato presencial ainda é predominante 
na categoria moda.

do instagram é tão grande que 67% dos entrevistados 
acreditam que as influenciadoras digitais são uma boa 
forma de divulgar seus produtos. 

“Influenciadores importam para vender, porém eles 
devem ser selecionados com verdade e parcimônia, eles 
precisam realmente ter familiaridade com a marca que 
divulgam. O consumidor hoje está atento a esse movi-
mento de divulgação”, avalia Ligia. Quando falamos em 
relacionamento das marcas com os consumidores, 66% 
apostam em programas de fidelidade como uma forma 
de gerar essa proximidade, além disso, ter o frete grátis 
para 67,3% é o melhor benefício de um programa, seguido 
de 64,4% que gostariam de um desconto cumulativo e o 
famoso brinde tão amado pelos clientes aparece com 43% 
nessa relação. 

“Por fim, é importante para as marcas de roupas e 
acessórios acompanharem o processo de simplificação 
do vestuário. Estamos bem menos formais após meses 
em casa, e o consumidor quer conforto e tecidos com 
maior durabilidade para 2021”. conclui Ligia.  Fonte e 
mais informações: (www.lehibou.com.br).

Flávio Steffens (*)

Estar apaixonado por uma ideia 
pode ser o primeiro grande erro na 
hora de empreender. 

A paixão traz emoção e apego ao 
negócio, o que pode te impedir de 
aceitar qualquer sinal ou aviso de que 
está no caminho errado. Foi assim 
que eu fali minha primeira empresa. 
E sem querer repetir o velho discurso 
positivo de que é errando que se 
aprende, já que nessa experiência 

gastei um ano de trabalho e R$ 50 mil 
investidos do meu bolso, eu digo: se 
aprende, e muito, mas com certeza 
é melhor aprender antes de falir. 

Mas falindo ou não, nós erramos. O 
fracasso é o maior professor quando 
estamos começando e queremos tra-
balhar com inovação e criatividade. 
Inclusive, o caminho do fracasso é 
comum. Um levantamento do Sebrae 
aponta que em média 10% das em-
presas brasileiras fecham por ano, 
cerca de 600 mil negócios. O dado 

pode fazer você perceber que está 
no mesmo barco que milhares de 
outros brasileiros, mas o que toda 
essa gente erra em comum? 

Com certeza o meu erro foi en-
trar no setor de construção civil, 
um mercado em crescimento, sem 
conhecer a área e suas necessida-
des. Eu queria lançar uma solução 
para construtoras divulgarem seus 
imóveis pela internet, em uma época 
que o mercado não tinha interesse 
pelo setor tecnológico como hoje. 

Isso me levou a criar uma solução 
para um problema que não existia. 

Fica a percepção de que não fa-
zemos nada bem sem entender de 
verdade nossos clientes, seus po-
tenciais e também seus problemas. 
Se apaixone pelo problema, é esse 
que você deve resolver, e nunca pela 
solução. Gosto de pensar que temos 
que trabalhar com experimentos rápi-
dos, para fracassar de maneira rápida 
e logo corrigir com o aprendizado. 

Por mais que fracassar seja um 

grande saco, com perdão da palavra, 
é um erro condenar tão fortemente 
o fracasso e incentivar as pessoas a 
não cometerem riscos. A escolha é 
sempre sua em não se arriscar, mas 
saiba que isso vai completamente 
contra qualquer princípio do em-
preendedorismo. 

Sem risco, dificilmente há sucesso. 

(*) - É sócio e diretor de relacionamento do 
site Vakinha. Empreendedor, professor de 

pós-graduação e mentor de startups, também 
é co-organizador da FailCon Brasil.

O que aprendi falindo uma empresa
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