
No Brasil, muitas crianças com problemas de saúde necessitam atendimento 
especializado mas vivem longe dos grandes centros urbanos, possuidores  também 
das melhores e bem equipadas estruturas públicas de saúde. As crianças e seus 
familiares precisam viajar, constantemente, longas distâncias para obter o 
atendimento adequado. Isso pode signi�car gastos relevantes em famílias de baixa 
renda e, muitas vezes, aumento na contribuição do estado para o pagamento dos 
custos oriundos do setor de saúde. Um programa piloto no zona rural e menos 
povoada de Sergipe utilizará a tecnologia de nuvem e colaboração da Cisco para 
ajudar a melhorar o acesso a especialistas em pediatria, a qualidade no serviço e na 
vida das crianças e de suas famílias.

A principal meta do projeto piloto 
de telemedicina e colaboração 
clínica avançada de Sergipe é 
melhorar a qualidade da 
assistência a crianças, através do 
acesso ao atendimento pediátrico 
especializado.

Redes
Redes humanas:
Prestadores de serviços de assistência 
médica em hospitais e clínicas da família em 
Aracaju, Lagarto e Tobias Barreto, Escolas de 
Medicina da UFS, crianças, famílias

Redes de tecnologia:
Cisco TelePresence®, computação em 
nuvem, aplicações de rede e tecnologias de 
colaboração Cisco WebEx® e Cisco Jabber®

Você + redes = impacto

Connected Healthy Children — Brasil
Transformando a assistência médica infantil no Brasil, através de colaboração conectada com 
especialistas e computação em nuvem.

O problema
Para mais de 41% das crianças do Brasil1 que vivem em regiões remotas do norte e 
nordeste, distâncias e tempo de viagem representam barreiras ao acesso a tratamento 
especializado, pois a maioria dos especialistas se encontra em grandes centros urbanos.

Corporate
Social
Responsibility

100% dos municípios 
recebem cobertura das equipes de saúde da família, a qual 
atinge 84% da população do estado2  (4ª melhor cobertura do país),
 por isso Sergipe é um excelente lugar para impulsionar inovações 
com acesso virtualizado ao atendimento de saúde especializado

0 Pediatras   
nas equipes de clínicas de saúde da família em Tobias 
Barreto e Lagarto, signi�ca  que as crianças podem necessitar
serem atendidas em outras instalações

02 Cursos públicos de Medicina  
em Sergipe, o último estabelecido em 2011 vanguarda de 
interiorização e central para formação continuada em saúde.
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Por que Sergipe?
Esse pequeno estado, carente de especialistas em assistência médica 
infantil, tem representantes com conhecimentos especializados e 
disposição para ajudar a impulsionar uma transformação e servirá de 
modelo a ser seguido por outros estados.

1 Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística
2 Ministério da Saúde do Brasil 



O problema
O Brasil possui um sistema de cobertura universal em saúde, denominado Sistema 
Único de Saúde – SUS. Financiado com dinheiro público, o SUS inclui cerca de 6.500 
hospitais, a maior parte deles na zona urbana, e cerca de 34.185 equipes de saúde 
da família, que abrangem 95% dos municípios brasileiros3. Com frequência, os 
hospitais públicos têm pouca ou nenhuma infraestrutura para abrigar um departa-
mento de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e as clínicas de saúde da 
família nem sempre estão integradas à rede de hospitais públicos ou centros médi-
cos de excelência. Além disso, 36% da população vive nas regiões norte ou 
nordeste, com menor disponibilidade de especialistas em pediatria, que se concen-
tram principalmente em grandes centros e em cidades do sul do país, onde há, em 
média, quatro vezes mais médicos por habitante4.

Redes humanas
O programa “Connected Healthy Children” da Cisco no Brasil combina os esforços 
dos municípios (Prefeituras de Tobias Barreto e de Lagarto em Sergipe), da Secre-
taria de Estado da Saúde, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), de membros do 
Ministério da Saúde e da Cisco para ajudar a melhorar a qualidade da assistência 
médica infantil. O governou brasileiro tem como prioridade principal a melhoria na 
qualidade e na acessibilidade aos serviços médicos para seus cidadãos. Além disso, 
o atendimento em saúde infantil é o foco principal dos programas de responsabili-
dade social corporativa da Cisco. Foi comprovado que a assistência médica regular 
permite o diagnóstico precoce e o tratamento, especialmente de doenças crônicas, e 
pode diminuir signi�cativamente as taxas de mortalidade de crianças abaixo dos 
cinco anos. Uma saúde de�ciente ocasiona atrasos no desenvolvimento, afetando a 
capacidade de aprendizado infantil e o alcance de todo seu potencial. Crianças 
doentes trazem importante impacto sobre as vidas de suas famílias5.

Redes de tecnologia
O programa piloto em Sergipe utilizará o serviço de videoconferência Cisco 
TelePresence® e tecnologias de colaboração baseadas em rede, tais como Show 
and Share®, WebEx® e Jabber®. Essas tecnologias serão utilizadas para conectar 
pacientes e seus médicos nas clínicas de saúde da família, com centros médicos 
maiores. Dessa forma, as crianças poderão ser conjuntamente avaliadas por médico 
especialista a distância, sem que seja necessário saírem de seus municípios. Essas 
tecnologias também conectarão médicos e demais pro�ssionais de saúde, em áreas 
remotas, a outros pro�ssionais e a conteúdo cientí�co disponíveis em centros de 
excelência. Atuar de forma colaborativa com especialistas e ter acesso à Educação 
Continuada, poderá aumentar a capacidade de intervenção da equipe médica e de 
saúde e melhorar o processo de tomada de decisões.

Impactox

A meta do projeto piloto em Sergipe, é ajudar a melhorar a qualidade da assistência 
médica a crianças com doenças comuns e raras e estabelecer um hub latino-
americano de uma rede internacional de assistência médica infantil.

"Esse programa permitirá que o uso 
de tecnologia nos leve a auxiliar 
pessoas. As crianças poderão ter 
consultas imediatas e especializadas 
nos locais onde vivem. Mães, pais e 
crianças poderão continuar suas 
atividades diárias sem interrupções.”

– Ângelo Roberto Antoniolli, presidente, 
Universidade Federal de Sergipe

Mais informações
Para saber mais sobre a Cisco e o projeto 
Connected Healthy Children no Brasil, 
acesse: csr.cisco.com

Responsabilidade social corporativa da Cisco 
Acreditamos que as empresas têm a responsabilidade de operar de modo a respeitar e, principalmente, a bene�ciar 
pessoas, comunidades e o planeta em que vivemos. Chamamos essa postura de responsabilidade social corporativa (CSR). 
Nossa principal �loso�a de CSR é que o impacto se multiplica sempre que as redes humanas e tecnológicas se combinam 
para solucionar um problema. 

Por isso, adotamos para o grupo CSR a mesma postura que usamos nos negócios: aplicamos nossa tecnologia e os 
conhecimentos de nossos funcionários e parceiros. Direcionamos nossos esforços para quatro metas principais: aumentar o 
bem-estar das pessoas e comunidades em todo o mundo, reduzir o impacto ambiental das nossas atividades e ajudar os 
clientes a fazerem o mesmo, conduzir os negócios de forma ética e criar um ambiente de trabalho onde nossos
funcionários prosperem.

cisco.com/go/csr
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3  Ministério da Saúde do Brasil 

4  Censo de 2010, IBGE

5 Organização Mundial da Saúde
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