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Tecnologia usada
para salvar vidas

MAPEAMENTO
De forma

criptografada, a
In Loco aponta a

movimentação
de pessoas

dentro de áreas
específicas e

mede o nível de
distanciamento

social da
população

C olocar a tecnologia a serviço
de salvar vidas. Essa foi a
missão assumida por empre-

sas do ramo desde que a pandemia
do novo coronavírus chegou ao
País. Seja aproximando médicos e
pacientes de forma gratuita, ma-
peando ou ajudando a disseminar
informações sobre a doença, muito
pode ser feito via tecnologia em
tempos em que a distância e o isola-
mento social são as principais ar-
mas de combate ao vírus. Em Per-
nambuco, até ontem, 13.275 casos
da doença tinham sido confirma-
dos. Os números já somam 1.047 vi-
das perdidas para a covid-19.

A In Loco, empresa recifense de
tecnologia que fornece inteligência
a partir de dados de localização, co-
locou à disposição de Estados e mu-
nicípios dados do índice de isola-
mento social, levantados a partir
da geolocalização de aparelhos ce-
lulares. A plataforma permite ma-
pear a movimentação de pessoas
dentro de regiões específicas e me-
dir quais apontam maior distancia-
mento social, respeitando a privaci-
dade de cada usuário.

“Com a nossa tecnologia, pode-
mos ajudar no combate à dissemi-
nação do coronavírus. De forma
criptografada e agregada, sem da-
dos que possam identificar direta-
mente um usuário específico, nos-
so levantamento permite que os ór-
gãos responsáveis atuem direta-
mente nas áreas de risco ou mais
afetadas pelo vírus”, explica André
Ferraz, CEO da In Loco. Dos apare-
lhos, são coletadas apenas informa-
ções de localização. O Mapa Brasi-
leiro da Covid-19 pode ser consulta-
do no site da empresa (inloco.com.
br).

Com o apoio de empresas, o Insti-
tuto para Redução de Riscos e De-
sastres de Pernambuco (IRRD) tam-
bém utiliza dados georreferencia-
dos informados por usuários para
identificar pontos de concentração
de sintomas da covid-19. Mas o tra-
balho vai além. O grupo disponibili-
zou drones ao poder público, que
possibilitam mapear e até mesmo
medir a temperatura corporal de
pessoas a distância, através de in-
fravermelho. Além da câmera térmi-
ca, o drone possui um alto-falante,
que dispara mensagens quando en-
contra aglomeração de pessoas.

Professor da Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco (UFRPE)
e um dos coordenadores da iniciati-
va, Jones Albuquerque conta que a
estratégia já foi utilizada anterior-
mente por pesquisadores do Labo-
ratório de Imunopatologia da UFPE
(Lika), no combate à epidemia de
cólera no Malawi, na África. “É um
projeto que existe desde 2014. Já es-
tamos há seis anos testando, por is-
so a resposta rápida em oferecer es-
sa tecnologia a serviço do combate
ao novo coronavírus.”

Entre as ações do IRRD que con-
tam com o uso de tecnologia está

ainda o teleatendimento a pacien-
tes com sintomas da doença. Atra-
vés dos canais, oferecidos por em-
presas parceiras, é possível tirar dú-
vidas e consultar médicos voluntá-
rios. “A tecnologia está sendo fun-
damental em diversas frentes. É ca-
paz de unir quem está longe, conec-
tar serviços, como a telemedicina, e
também gerar esse apoio, sendo
instrumento para os governos e mu-
nicípios no mapeamento”, observa
o professor.

FORMAÇÃO
Como a pandemia avançou mui-

to rapidamente, nem todos os pro-
fissionais de saúde estavam prepa-
rados, tecnicamente, para fazer os
atendimentos de pessoas infecta-
das. Para atender esse público gra-
tuitamente, a Universidade Maurí-
cio de Nassau (Uninassau) bancou
o aplicativo Aprenda em Todo Lu-
gar, que traz conteúdos técnicos e
científicos. A ferramenta foi criada
por um consórcio de três empresas
(Pitang, Fábrica de Negócios e
Briny).

“Nosso apoio ao desenvolvimen-
to da plataforma vem exatamente
do pensamento que podemos e de-
vemos contribuir para facilitar que
profissionais de saúde tenham in-
formações, com esclarecimento de
dúvidas e o suporte técnico sobre a
covid-19. Como instituição de ensi-
no, nossa missão é disseminar o co-
nhecimento e, diante de uma situa-
ção nova, ter acesso rápido a estu-
dos, artigos e tudo que possa auxi-
liar é imprescindível”, destaca o
presidente do Grupo Ser Educacio-
nal, Jânyo Diniz

Para multiplicar iniciativas de
inovação com impacto no combate
ao novo coronavírus, o Cesar, que é
uma das unidades da Embrapii
(Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial), está receben-
do projetos relacionados à temática
para coinvestir. “Se trata de um mo-
delo de fomento a projetos de inova-
ção, através da rede da Embrapii.
Temos oito propostas já em análise
para aporte de recursos, mas quere-
mos atrair ainda mais”, afirma
Eduardo Peixoto, CBO do Cesar. Os
projetos podem ser enviados atra-
vés do endereço materiais.cesar.
org.br/materialembrapii-covid.

FERRAMENTA Instituto para Redução de Riscos e Desastres
de Pernambuco usa imagens geradas por drone para medir
a temperatura corporal de pessoas a distância. Além da
câmera térmica, o drone possui um alto-falante, que dispara
mensagens quando encontra aglomeração

Com a perspectiva de
aumento de casos da
covid-19 e possibilidade de
endurecimento das
medidas de isolamento,
mais pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade
social precisarão de auxílio.
Entidades que prestam a
assistência a esse público
também necessitarão de
reforço nas doações, assim
como as unidades de
saúde. É por isso que a
campanha Atitude Cidadã -
Está em nossas mãos, do
Sistema Jornal do
Commercio de
Comunicação (SJCC),
convida empresários,
comerciantes e cidadãos a
ajudarem quem está
desenvolvendo ações
relacionadas ao novo
coronavírus.

Na próxima quarta-feira
(13) haverá uma grande
mobilização na Rádio
Jornal, das 5h até a
meia-noite. Durante toda a
programação estão
previstos debates,
entrevistas e reportagens
abordando iniciativas que
já vêm sendo feitas por
empresas. Os programas
vão ainda retratar o
trabalho realizado por 10
instituições que atuam com
moradores de rua,
mulheres, pacientes com
covid-19 e pesquisas
científicas, entre outros. A
curadoria foi feita pelo
Instituto JCPM de
Compromisso Social
(IJCPM).

No JC Online há uma lista
completa, com 56 entidades
que precisam de ajuda. Na
quarta-feira, caso alguma
empresa ou cidadão deseje
fazer uma doação poderá
ligar para o número
3413-6500, das 7h às 19h,
que terá orientações de
como proceder. Alimentos,
produtos de higiene,
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) estão
entre os itens necessários
neste período de pandemia.

Nessa crise de saúde pública, a tecnologia
tem nos possibilitado oferecer apoio às
pessoas onde quer que elas estejam. A gente
sabe do potencial e eu tenho esperança de
que grande parte disso vá ficar. Percebemos
todo um movimento para regulamentação
do uso da tecnologia. Essa situação vai
passar, mas muitas lições ficam. Essa é uma
delas”, afirma o médico Gustavo Godoy, que
coordena o aplicativo Atende em Casa,
utilizado pelo poder público em Pernambuco

Ferramentas
permitem gerar uma
série de dados que
ajuda os gestores na
tomada de decisões

REFORÇO Equipe do Cesar está recebendo projetos de inovação para combater covid-19
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CORONAVÍRUS Projeto do SJCC mostra como aplicativos e sites desenvolvidos pela iniciativa privada têm ajudado no combate à pandemia

Campanha
convida a
somar forças
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