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OpiniãO
Inovação na saúde:  
como tornar mais 

acessível à população?

A inovação sempre foi 
vista com muito bons 
olhos pela área da 
saúde. 

De criações aparen-
temente simplistas 
às mais sofisticadas, 

grandes transformações 
estão, cada vez mais, viabi-
lizando uma prestação de 
serviços mais eficaz e asser-
tiva. Mas, mesmo diante de 
tamanhas revoluções, são 
poucos os que conseguem 
desfrutar qualitativamente 
deste cenário – uma dispa-
ridade que necessita ser 
discutida em prol de um 
acesso mais justo a toda a 
população.

Em âmbito privado, os 
investimentos globais em 
tecnologia aplicada ao se-
tor ultrapassaram a marca 
dos US$ 34,7 bilhões em 
2021 – vistos como ações 
essenciais para a melhoria 
do atendimento ao paciente 
e, ainda, ao cuidado presta-
do pelo especialista. Dentre 
os maiores impulsionadores 
desta demanda, a emer-
gência sanitária imposta 
pela pandemia foi um dos 
mais importantes, exigindo 
uma adaptação veloz e de 
máxima qualidade possível 
ao redor do mundo para 
minimizar, ao máximo, os 
impactos da disseminação 
do vírus na população.

Como consequência deste 
cenário e de todos os empe-
cilhos enfrentados nos últi-
mos anos, surpreendentes 
avanços foram notados. Em 
um dos maiores exemplos 
notados recentemente, o 
avanço da oferta do 5G trou-
xe ganhos muito além do 
que apenas a conectividade 
telefônica. Através de uma 
maior interligação entre os 
maquinários, a quinta rede 
permite que cirurgias robó-
ticas e de extrema precisão 
sejam realizadas a distância, 
sem a necessidade da pre-
sença de um médico na sala 
cirúrgica.

A globalização é imen-
samente favorecida, per-
mitindo que os pacientes 
consigam realizar qualquer 
tipo de procedimento com 
especialistas de qualquer 
lugar do mundo. Tudo isso, 
sem a perda da qualidade 
dos contatos presenciais. 
Em conjunto a essa novida-
de, a realidade aumentada 
também se tornou uma 
poderosa aliada, possibili-
tando que os profissionais 
possam acessar e interagir 
com exames precisos de 
seus pacientes, por meio de 
óculos especiais desenvolvi-
dos para essa visualização.

Nos bastidores de tama-
nhos avanços, os altos in-
vestimentos na inteligência 
artificial no setor foi um dos 
principais favorecedores 
deste cenário tecnológico. 

Muito além de viabilizar o 
desenvolvimento de fer-
ramentas cada vez mais 
inteligentes, possibilitou 
que os profissionais de 
saúde pudessem ter uma 
comunicação e troca de 
informações muito mais 
próxima e aprofundada – 
compartilhando um banco 
de dados extenso e deta-
lhado sobre as mais diversas 
doenças já registradas na 
história, seus sintomas e 
tratamentos realizados ao 
longo do tempo.

Usando a própria Covid-19 
como exemplo, mesmo 
ainda não tendo uma cura 
definitiva, todos os procedi-
mentos e testes realizados 
desde o início da pandemia, 
podem ser consultados pe-
los profissionais em tempo 
real – cruzando todos os 
dados e os utilizando como 
base para desenvolvimento 
de medicamentos e tra-
tamentos cada vez mais 
assertivos para quaisquer 
doenças ou surtos que pos-
sam vir a surgir em nossa 
história.

Os benefícios da inovação 
na saúde são incontestáveis, 
mas, infelizmente, não são 
todos que conseguem usu-
fruir dessa qualidade. Por se 
tratar de investimentos que 
dependem, em sua massiva 
maioria, de um suporte 
tecnológico significativo, 
apenas as grandes metrópo-
les abrigam a infraestrutura 
adequada para gerenciar e 
ofertar esta rede.

Sua distribuição fora dos 
centros urbanos deve ser 
uma ação prioritária para 
os próximos anos, evitan-
do que a grande maioria 
da população continue 
deixada de lado frente a 
avanços que, certamente, 
trarão uma maior qualidade 
e prolongamento da expec-
tativa de vida. Essa falta de 
prioridade também é um 
fator extremamente pre-
judicial para a retenção de 
talentos, visto que cada vez 
mais jovens estão deixando 
o país em busca de melhores 
oportunidades no exterior.

Ainda temos muitos ga-
nhos a serem sentidos em 
uma sociedade fortemente 
pautada em trazer cres-
centes investimentos de 
inovação para a área da 
saúde, mas que dependerá, 
obrigatoriamente, de uma 
mudança de mentalidade 
voltada para o papel estraté-
gico da ciência e tecnologia 
em nosso país. 

Caso contrário, continu-
aremos vendo o gap social 
na área, onde só quem tem 
recursos financeiros é capaz 
de prover os custos de uma 
saúde de alta qualidade.

(*) - É engenheiro mecânico, físico 
nuclear e sócio-fundador da Palas, 

consultoria pioneira na  
ISO 56002 na América Latina  

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

A Wikipedia influencia juízes
Pesquisadores do MIT descobriram que o conteúdo da Wikipedia vem influenciando decisões de 
juízes, que inclusive usam em suas sentenças linguagem semelhante à encontrada em páginas da 
enciclopédia virtual. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O estudo mostra que juízes agem 
de forma similar a estudantes, 
fãs de celebridades e prati-

camente quaisquer outras pessoas 
ao buscar informações na internet, 
acessando a   Wikipedia, que tem seus 
milhões de artigos apresentados de 
forma prioritária pelos   mecanismos 
de pesquisa como o Edge e o Google.

Os resultados do estudo mostram   
como é importante que o conteúdo da 
Wikipédia, produzido por voluntários, 
seja cuidadosamente examinado antes 
de ir para o ar. 

O professor Neil Thompson, pesqui-
sador do MIT e coordenador da equipe 
que realizou o estudo, disse que não é 
difícil imaginar um litigante com muitos 
recursos determinando à sua equipe 
jurídica, na fase inicial do processo, 
produzir conteúdo para a   Wikipedia 
defendendo seus interesses, de forma a 
que esse conteúdo influencie juízes no 
futuro; afinal, ao que parece, há magis-
trados praticando o “cut and paste” ...  

A Wikimedia Foundation, a organi-
zação sem fins lucrativos que mantém 
a Wikipedia, tem se esforçado   para 
combater a desinformação e é vista 
como confiável, porém às vezes ocor-
rem casos como o da mulher chinesa 
que produziu e publicou um grande 
volume de conteúdo falso sobre a    
história medieval russa. 

vez mais confiável.

 (*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é professor, consultor  

e diretor do Fórum Brasileiro  
de Internet das Coisas.

O professor Thompson acredita 
que organizações da sociedade civil, 
como as entidades que congregam 
profissionais, devem atuar para que 
a Wikipédia permaneça útil e cada 
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Dicas de segurança para o perigo dos QR Codes
É só sair de casa que encontramos um QR 

Code em algum lugar. Eles estão em anúncios, 
restaurantes, academias agências de viagem, 
cafeterias, supermercados, hospitais, lojas e 
até mesmo em farmácias. A pandemia da CO-
VID-19 reviveu essa forma de oferecer infor-
mação passando uma sensação de segurança.

QR Codes são um tipo de código de barras 
bidimensional que contém dados geralmente 
para localizadores, identificadores ou rastrea-
dores. Um smartphone ou qualquer disposi-
tivo que possui uma câmera pode facilmente 
ler e converter o código em informações para 
o usuário final, como fornecer uma URL que 
direciona para um site ou aplicativo.

Nos últimos dois anos, os consumidores 
aumentaram suas atividades digitais e apren-
deram a tomar mais cuidado com fraudes 
online e por e-mail, levando os fraudadores 
a buscar novas formas de cometer crimes. A 
nova modalidade estava literalmente na mesa: 
os QR Codes.

E não servem apenas como meio de co-
nhecer serviços ou pratos para escolher em 
um restaurante, mas também são usados 
para fazer pagamentos e cobranças. São até 
um meio de identificação do Governo para 
saber quais e quantas doses de vacinação a 
população recebeu.

Como os QR Codes são simples de gerar 
e utilizar, os consumidores não param para 
pensar no risco que podem significar para sua 
segurança. E essa simplicidade faz com que os 
cibercriminosos utilizem os códigos para ter 
acesso aos smartphones, informações pessoais 
e até mesmo bancárias.

Em janeiro de 2022, o FBI emitiu um aviso 
dizendo que cibercriminosos estavam mani-
pulando QR Codes legítimos para redirecionar 
as vítimas para sites maliciosos, que acabavam 
roubando dados financeiros de login. E poucas 
semanas após o alerta, durante o maior jogo de 
futebol americano do ano, mais de 20 milhões 

URL usado era "passportlab.xyz", visivelmente 
não era um site oficial do governo da cidade. 
Também é possível fazer uma pesquisa rápida 
na web, procurando pela URL em questão, para 
confirmar se o QR Code é autêntico.

4. Procurar sinais de alteração física. 
Essa dica é importante especialmente em 
locais onde os QR Codes são utilizados com 
frequência, como restaurantes. Se tiver um 
adesivo de QR Code colado em cima de outro 
código, é motivo para desconfiar.

5. Nunca baixar apps de QR Codes. 
Pessoas mal intencionadas podem facilmente 
clonar e falsificar sites. Para baixar um aplica-
tivo, o caminho ideal é acessar a loja oficial de 
aplicativos do sistema operacional do dispo-
sitivo e fazer o download diretamente por lá.

6. Não fazer pagamentos eletrônicos 
por meio de QR Codes. É melhor usar o 
aplicativo oficial ou acessar o site com o do-
mínio oficial para fazer login por lá.

7. Ativar a autenticação multifatorial 
(MFA). Isso ajuda a proteger contas con-
fidenciais, como aplicativos bancários, de 
e-mails e redes sociais. Com outra camada de 
autenticação, um cibercriminoso não conse-
guirá acessar os dados da vítima apenas com 
o nome de usuário e senha.

Quando o assunto é QR Code, o melhor con-
selho é sempre usar o bom senso. Se fosse um 
e-mail, seria confiável clicar nele? Os códigos 
estão se tornando um dos métodos de ataque 
phishing favoritos dos invasores, e as mesmas 
regras se aplicam. Prosseguir com cautela e 
aplicar os mesmos critérios de segurança que 
aplicaria a qualquer coisa no mundo digital.

Escanear QR Codes com segurança, ou 
melhor ainda, não escanear! Para aumentar a 
segurança de computadores e redes, ou para 
saber mais sobre segurança cibernética, a 
CyberArk possui programas e documentações 
com mais informações detalhadas.

de pessoas escanearam um único e misterioso 
QR Code em um comercial de uma empresa 
não identificada, tudo no espaço de um minuto.

Dessa forma, os golpistas podem criar sites 
falsos onde informam que, por exemplo, para 
acesso à uma rede de internet pública por 30 
minutos é necessário  preencher um formulário 
com e-mail e data de nascimento. E o fato de só 
solicitarem essas informações específicas, faz 
com que o consumidor acredite que se trata de 
um site sério, porém, fornecerá informações do 
próprio smartphone.

Com alguns truques adicionais de engenharia 
social, o invasor pode levar as coisas ainda mais 
longe. Ao usar o ataque phishing no dispositi-
vo, podem falsificar o bloqueador de senha no 
dispositivo da vítima, que ao inserir nome de 
usuário e senha, permite que o invasor obtenha 
acesso a todas as senhas do usuário. 

É por esse motivo que Len Noe, Technical 
Evangelist e White Hat Hacker da CyberArk, 
líder mundial em segurança de identidade, 
recomenda sete maneiras para que as pessoas 
possam se proteger.

1. Não escanear! Se alguma coisa parece 
errada, o ideal é não escanear o QR Code, só 
acessar o site diretamente. Todo código verda-
deiro deveria ter uma URL associada embaixo 
para dar a opção ao usuário de navegar por lá. 
Se estiver faltando, pode ser duvidoso.

2. Não ter pressa. Antes de digitalizar 
qualquer código, é importante se perguntar se 
sabe quem inseriu o QR Code ali, e se confia 
nessa pessoa ou empresa. Faz sentido usar esse 
código nesta situação?

3. Inspecionar de perto as URLs dos 
QR Codes. Depois de digitalizar o QR Code, é 
essencial verificar o link que o direciona antes 
de continuar o acesso. Também é importante 
checar se corresponde à organização associada, 
se parece suspeito ou inclui erros ortográficos 
ou erros de digitação estranhos. Por exemplo, 
nos golpes de parquímetros do Texas, parte do 

News@TI
Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do mercado 
financeiro da América Latina, realizado em São Paulo. Na ocasião, a 
empresa apresentará ao público a plataforma Vottar de Assembleia 
Digital, desenvolvida para otimizar as entregas do backoffice de 
bancos e fundos de investimentos, reduzindo custos e melhorando 
o engajamento dos acionistas. Com a Assembleia Digital, é possível 
realizar virtualmente todas as etapas de uma assembleia, com maior 
eficiência e transparência, e em conformidade com a regulamenta-
ção do Banco Central (BC) e o disposto pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) (https://febrabantech.com/evento/febrabantech
2022?tag=629e9aacb77b05e78bfc9b55).

Netskope compra a Infiot

@A Netskope, líder em Security Service Edge (SSE) e Zero Trust, 
anuncia a aquisição da Infiot, pioneira em viabilizar acesso seguro 

e confiável com segurança zero trust, otimização de redes e aplicações, 
e operações orientadas por IA (netskope.com).

Foursys lançará a plataforma cripto/blockchain

@A Foursys irá lançar oficialmente o seu mais novo produto, desta 
vez voltado a parceiros do segmento de finanças, na Febraban 

Tech 2022 – maior evento de tecnologia para o mercado financeiro 
da América Latina – que ocorrerá entre os dias 9 e 11 de agosto, na 
Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Trata-se de área de 
negócio cripto/blockchain, inovador em seu segmento, que trará 
soluções “As a Service” aos clientes e parceiros, oferecendo mais 
eficiência, segurança e escalabilidade em suas transações. Importante 
salientar que, até o momento, não há nada semelhante a este modelo 
sendo oferecido no mercado nacional. Transmissão pelo link: (https://
noomis.febraban.org.br/).

Soluções para o mercado financeiro

@Entre os dias 9 e 11 de agosto, a Soluti, IDTech especializada 
em Identidade Digital e Assinaturas Eletrônicas, participa da 

ricardosouza@netjen.com.br

Plataforma de cibersegurança para resiliência 
cibernética e operacional

Claroty, empresa de segurança para 
sistemas ciberfísicos (CPS, Cyber-Physi-
cal Systems) em ambientes industriais, 
de saúde e comerciais, anuncia a oferta 
do Claroty xDome, uma nova plataforma 
de segurança cibernética industrial 
baseada em nuvem que impulsiona 
a cibersegurança e a resiliência ope-
racional para empresas industriais e 
modernas. Claroty xDome é a primeira 

solução do setor a oferecer facilidade 
e escalabilidade de SaaS, sem compro-
meter a amplitude ou a profundidade 
dos controles de visibilidade, proteção e 
monitoramento que são parte integran-
te de toda a jornada de segurança do 
CPS - especialmente em meio à rápida 
expansão dos sistemas ciberfísicos na 
Internet das Coisas Estendida (XIoT) 
(https://www.claroty.com/xdome).


