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Presentation Notes
Consolidar um Centro Multidisciplinar em Tecnologias Interativas voltado para a pesquisa, a difusão e o desenvolvimento tecnológico, com foco na inovação. Este Centro terá sua área de atuação concentrada nos temas de “Interação Humano-Computador” (IHC) e “Meios Eletrônicos Interativos” (MEI). A área de IHC/MEI atualmente é um campo que concentra alguns dos maiores desafios científicos e tecnológicos e que tem propiciado inúmeras transformações na sociedade.  O CITI-USP será uma plataforma para projetos multidisciplinares amplamente disponível para utilização por parte da comunidade científica seja da Universidade de São Paulo ou de instituições científicas com as quais ela mantenha laços de cooperação. Tal disponibilidade implica no objetivo de agregação de pesquisadores de reconhecida credibilidade científica e a existência de recursos tecnológicos de ponta (“cutting edge technologies”).De forma ampla os objetivos de pesquisa são promover a investigação científica multidisciplinar e experimentar vários desenvolvimentos tecnológicos de impacto no humano em áreas de grande relevância, como educação, saúde, acessibilidade, comunicação, energia, artes dentre outros.  Assim, dois conceitos importantes estão associados a este centro: o conceito de Usina de Idéias (”Think-tank”) e o conceito de FabLab (Fábrica-Laboratório). As usinas de idéias são organizações que produzem pesquisas, análises e conselhos orientados a política de temas domésticos e internacionais com a tentativa de executar decisões bem informadas sobre a política pública em questão. O conceito FabLab foi proposto originalmente por Neil Gershenfeld do MIT, e tem fortes ligações com as atividades de pesquisa científica e inovação tecnológica, em torno da possibilidade emergente de permitir às pessoas comuns não apenas aprender sobre ciência e engenharia, mas também desenvolverem projetos que gerem produtos relevantes para a melhoria da qualidade de suas vidas.A missão deste centro é o estabelecimento de uma Usina de Idéias/Fablab de alta tecnologia (“cutting edge technology think-tank/Fablab”), através da fabricação e experimentação de protótipos em escala piloto.Consideram-se como objetivos específicos:Ampliar a produção científica e promover a divulgação dos resultados em publicações de alto impacto;Ampliar a geração de patentes e a promoção da inovação tecnológica.Incentivar a formação de redes de cooperação no desenvolvimento de projetos interdisciplinares envolvendo diferentes grupos da Universidade, assim como grupos externos, incluindo não apenas centros de pesquisa de excelência, mas também entidades da indústria e do governo;Gerar novos conhecimentos em áreas multidisciplinares relacionadas à interação humano-computador com uso de meios eletrônicos interativos;Promover inovações tecnológicas em segmentos prioritários como saúde, educação, cultura e acessibilidade.Do ponto de vista de infraestrutura, o CITI-USP deve implementar espaço físico (local e mobiliário), espaço laboratorial (equipamentos, insumos e instalações), espaço humano (pessoal de apoio e de suporte) e espaço intelectual (integração com bibliotecas, videotecas, presença remota e vídeo conferência).



OUR VISION







Strategy
• Thousands of computers per human in the next 

decade

• Emphasis on interdisciplinary fundamental scientific 
problems of human-machine interface, in theory 
and practice.

• A better understanding of these problems will 
profoundly affect human life



Research Topics
– Visual Computing & Analytics
– HCI
– Visualization
– Immersive Technologies
– New Devices
– New Materials
– Media engineering  (broadcast, broadband, social)
– Consumer Electronics
– Audio and sound 



Bits & Átomos





Complexidade



Complexidade
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Núcleo de Saúde Digital
• Objetivos

– Pesquisa e desenvolvimento de sistemas e tencologias para suporte a 
serviços de atenção a saúde através de meios eletrônicos:  
Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Gestão da Saúde

• Principais Linhas de P&D
– Desenvolvimento de Software
– Sistemas de Informação em Saúde
– Infraestrutura  Computacional em Saúde (Clusters, GRID Computing, 

Cloud Computing)
– Aplicações Avançadas para Serviços Médicos
– Segurança e Certificação Digital em Saúde
– Visualização e Processamento de Imagens Médicas
– Realidade Virtual em Medicina



Saúde Digital 
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Saúde Digital (e-Health)

• Principais Aplicações de Saúde Envolvidas
– Sistemas de Informação em Saúde
– Registro ou Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP/RES)
– Telemedicina e Telessaúde
– Bioinformática
– Educação à Distância 
– Tele-homecare
– m-Heath (mobile-Health)

• Sensores para Monitoramento Wareable ou Implantável
• Qq outro dispositivo de Computação Móvel (Smartphone, Tablet, 

PDA, etc..) para uso em saúde

Presenter
Presentation Notes
Prontuário não é o mesmo de RES



Projetos de Saúde Digital
Secretaria Estadual de Saúde / FOSP 
Sistema de Laboratório de Anatomia Patológica
(1.200 laudos /dia)

Ministério da Saúde
Registro Hospitalar de Câncer
( ~ 90 hospitais, ~ 1 milhão de pacientes)

Secretaria Estadual de Saúde
Sistema do Cartão SUS-SP 

( ~ 43 milhões de pacientes)

GBEFC / Doenças Raras
Registro Brasileiro de Fibrose Cística

(45 hospitais, ~ 2.000 pacientes)



Tecnologias Vestíveis

“

O uso de Wearable Techonologies poderiam trazer uma 
contribuição efetiva às ações de atenção e gestão da Saúde 

Pública ?



Monitoramento por Sensores Vestíveis

• Os sensores Vestíveis permitem acesso a dados 
clínicos em tempo real

• Viabilizam a Medicina Centrada no Paciente
– ênfase à customização da medicina, onde todas as práticas 

e decisões médicas poderão ser moldadas às condições 
específicas de cada paciente

– Ações preventivas e diagnóstico precoce
– Ações para alertas , urgências e ou complicações  médicas, 

possibilitando rápido atendimento e a minimização de 
agravos à saúde.



Saúde

• Biossensores
– Monitoramento de sinais vitais : 

temperatura, Batimento, ECG, etc
– Análise dos fluidos corporais e 

fornecer informações  (suor)
– Monitoramento contínuo da

saúde do paciente à distância.
• Integração com Smartphone e 

Servidor (NUVEM)
• Criança, idosos e paciente de 

doenças crônicas



Tipos de Sensores Vestíveis
• Alguns exemplos de sensores

– Oxímetro (Doenças Cardíacas e Respiratórias)
– Glicose (Diabetes)
– Respiração (Doenças Respiratórias)
– Temperatura (Câncer, Doenças da Imunidade)
– Acelerômetros  (queda, idoso)
– Batimento Cardíacos /ECG
– Pressão Sanguínea (Hipertensão e Doenças Cardíacas)
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Monitoramento de sinais de saúde para 
Fitness

• Menores  requisitos da acurácia
em relação aos sensores de saúde, 
pois não tem finalidade médica 
– Monitoramento de sinais vitais

• Temperatura e batimento cardíaco
– Cálculo de Gasto Calórico

• Acelerômetro
– Cálculo de Distância Percorrida

• GPS, Acelerômetros
– Monitoramento de postura

• Prevenção de lesões de atletas
• Acelerômetros



Monitoramento do Paciente em Tratamento através
de Sensor Wearable

Paciente com sensor 
ECG Wearable

Estação
RadioBase

Transferência
Wireless do 
Sinal de anomalias
do ECG

Servidor ECG 
(Hospital)

Diagnóstico de Especialiista a 
partir do ECG (on-line ou
armazenado)

O paciente pode acessar os
resultados da laudo do ECG 
pelo especialista pello
computador ou seu próprio
smartphone

INTERNET

Smartphone com 
algoritimo de 
reconhecimento de 
padrões para detecção de 
anomalias do sinal de ECG

GPRS/
GSM



Monitoramento de Temperatura Corporal



Algumas Tecnologias
• Hardware  do Sensor(discreto/ integrado)
• M2M (Machine to machine)

– Comunicação entre sensores e dispositivos (BAN)
– Comunicação: Bluetooth, Zigbee, WI-FI, RFID, GSM, 

etc
– Dispositivos  Móveis e Pervasivos: Smartphone, 

Tablets, Smart Sensor, etc..
• IoT (Internet of Things)

– Middleware, Ontologia Semântica, Representação 
de Informação e Serviços para Sensores de Saúde

• Cloud Computing (Nuvem)
– M2M, IoT e a Nuvem combinados tem-se um 

sistema de larga escala de processamento e 
armazenamento de informações na internet

BAN:
Body Area 
Network

Wearable sensors



Resultados para Saúde

• Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde, com 
Barateamento do custos
– Possibilitar o tratamento em casa (Tele-Homecare)
– Acompanhamento de Prevenção através de monitoramento do paciente 

on-line
– Diagnóstico Precoce, Rápido Atendimento de Urgências e Minimização 

de Agravos
– Medicina personalizada e centrada no paciente

• Através do uso das roupas inteligentes podem ser criadas 
condutas clínicas que considera o uso de ações preventivas e  
que levem o bem-estar para o paciente



Obrigado!

Marcelo K. Zuffo

mkzuffo@lsi.usp.br
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