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A Fisweek, maior fórum digital de 
lideranças na saúde, trouxe como 
um dos debates mais importantes 
deste ano as oportunidades que o 
metaverso apresenta à medicina. 
Esse termo, tão em alta, significa uma 
realidade virtual imersiva, acessada 
por meio de óculos especiais. 

É algo parecido com o Second 
Life, jogo que surgiu no início dos 
anos 2000 no qual era possível criar 
um avatar e viver uma vida paralela. À 
época, a ideia acabou não vingando 
e o visual não ajudava, mas agora a 
história é outra. 

Já tem gente chamando o 
metaverso até de “internet 3D”. 
“Estamos falando de investimentos 
incomparáveis e de todo um ecossistema de inovação. E as 
tecnologias melhoraram de forma exponencial, tanto na capacidade 
de processamento quanto com o avanço da inteligência artificial 
e do blockchain, coisas das quais não falávamos há 20 anos”, 
apontou Alexandre Putini, cientista da computação e executivo 
que palestrou no evento. 

No Brasil, já tem profissional usando o metaverso para discutir 
casos de pacientes e planejar cirurgias personalizadas. “Estamos 
criando modelos de órgãos e imagens cada vez mais realistas”, 
diz o ginecologista Heron Werner, responsável pelo Laboratório 
Biodesign, inaugurado em 2021 no Rio de Janeiro. 

Iniciativa made in Brazil

Resultado de uma parceria entre a Dasa e a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o Biodesign é 
um dos símbolos da entrada brasileira no metaverso médico.

Lá, especialistas criam versões virtuais de partes do corpo 
em alta definição, que podem ser usadas para apresentar um 
caso complicado a um colega distante. Também projetam órgãos 
no mundo real com a realidade aumentada, acima da pele do 
paciente, para ver o interior do corpo em detalhes. 

Bem-vindo ao futuro!

Se estima que 30% da população mundial terá uma experiência 
no metaverso até 2026. Eis as fronteiras que poderão ser abertas 
para a área da saúde neste novo mundo: 

Cirurgias: O planejamento 
já é feito em alguns locais com 
o apoio da realidade virtual. 
Em teoria, pode acelerar a 
recuperação e reduzir o risco 
de complicações. 

Consultas virtuais: 
A ideia é que, em vez da 
videoconferência tradicional por 
telemedicina, o médico visite o 
paciente em casa (e vice-versa) 
por meio de seu avatar. 

Reuniões imersivas: 
Especialistas de diversas 
partes do mundo e disciplinas 
podem discutir juntos a melhor 
abordagem tendo como base 

um modelo virtual do próprio paciente. 
Faculdades: O treino para cirurgias e o estudo da anatomia 

e da fisiologia humana (e de outros animais) têm a ganhar com o 
metaverso aplicado na educação universitária.

Simulações: Saber como agir em catástrofes ficará mais fácil 
com a construção de cenários hipotéticos. É um jeito de dar uma 
amostra do que acontece — e simular respostas. 

Gamificação: Atividades físicas podem tornar-se mais 
divertidas, com experiências imersivas inspiradas nos games e 
monitoramento de dados de performance. 

Humanização: Imagine uma criança fazendo quimioterapia, 
mas, em vez de olhar para uma sala de hospital, ela está rodeada 
de um ambiente agradável e lúdico. 

Glossário High Tech

Você provavelmente vai ouvir falar bastante destes termos… 
Avatar: É uma figura criada à imagem e semelhança do 

usuário. Ou, se preferir, uma versão virtual de um humano real. 
Óculos VR: Para entrar no metaverso, é preciso usar o 

acessório. Joysticks e outros gadgets completam o kit, que pode 
custar milhares de reais. 

Inteligência artificial: Sistemas que simulam a inteligência 
humana ajudam a customizar experiências e a gerar novos 
mundos. 

Blockchain: Como confiar quando tudo é inventado? Essa 
tecnologia, que identifica objetos virtuais, funciona como um 
grande “cartório” virtual. 

A saúde está entrando no metaverso. O que vem por aí?
Aplicações da nova realidade virtual na medicina ainda estão em fase inicial, mas são bem promissoras

Fonte: https://saude.abril.com.br/medicina/a-saude-esta-entrando-no-metaverso-o-que-vem-por-ai/

SAÚDE

Fonte: https://saude.abril.com.br/medicina/a-saude-esta-entrando-no-metaverso-o-que-vem-por-ai/
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Pip   ca  com  P  menta

Acabei de ler NÓS, do escritor russo Ievguêni Zamiátin, 
considerado a mãe de todas as distopias na Literatura. A obra 
foi publicada nos anos 1920, precursora de todas as famosas 
distopias literárias: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley), 1984 
(George Orwell), Laranja Mecânica (Anthony Burgess), O Conto 
da Aia (Margaret Atwood) e Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), além 
dos mais recentes Batlle Royalle, Jogos Vorazes e Divergente, 
todas tendo NÓS como fonte primordial. É curioso que todas as 
distopias posteriores geraram filmes impactantes, continuações e 
refilmagens, mas NÓS continua a ser pouco reconhecido.

A obra estava esgotada há anos no Brasil, mas retornou 
pelas mãos da Editora Aleph, numa edição de luxo, que traz duas 
leituras complementares: uma resenha de George Orwell de 1946 
e a tocante carta enviada pelo autor Zamiátin ao superpoderoso 
dirigente Stálin, pedindo permissão para deixar a União Soviética 
por conta da perseguição política e censura feroz.

Em NÓS temos, como nas distopias seguintes, um governo 
totalitário, aqui chamado Estado Único, que, em nome do bem estar 
geral, privou a população de toda liberdade, uma sociedade na qual 
a inspiração é um tipo de epilepsia e a imaginação, uma doença 
que pode ser erradicada com uma lobotomia.  Temos também aqui 
uma figura masculina central dominante: o “Benfeitor”, o “pai” do 
futuro “Grande Irmão”, de 1984, e sob o jugo de quem todos estão 
irremediavelmente presos.

Estamos no século 26 e não há nenhuma liberdade de 
expressão nem privacidade. As casas são de vidro transparente 
e as pessoas têm direito a apenas 1 hora por dia para assuntos 
particulares, quando podem abaixar as persianas. Nessa única 
hora está incluído o sexo, que deve ser requisitado através de um 
formulário. As pessoas não têm filhos particulares e nem mesmo 
nome, mas números.

O protagonista, o engenheiro D-503, está “feliz” com sua vida 

genérica até que uma mulher aparece na sua vida, I-330, que o 
faz questionar tudo em que acreditava. Ao ver-se completamente 
abalado por um novo sentimento, é diagnosticado por um médico 
como uma doença fatal: “Você desenvolveu uma alma”.

A ideia tem referências na expulsão do Jardim do Paraíso e 
George Orwell diz em sua resenha de NÓS: “O princípio condutor 
do Estado é que felicidade e liberdade são incompatíveis. No 
Éden, o homem era feliz, mas na sua loucura ele exigiu liberdade 
e foi expulso. Agora o Estado Único restaurou sua felicidade ao 
retirar a liberdade”. Mas então reaparece a mulher, qual uma nova 
Eva, para bagunçar tudo de novo.

O livro não chega a ser tão bom quanto as obras posteriores 
que incomodam muito pela contundência e mobilizam muito mais 
os leitores para os horrores das políticas totalitárias de Estado, 
mas aqui temos a relevância de tratar-se do primeiro livro distópico 
escrito, surgindo em plena ditadura soviética sob o tacão de 
Stálin e é incrível saber que Zamiátin que foi prisioneiro no regime 
czarista, voltou para o mesmo corredor da mesma prisão pelas 
mãos justamente dos bolcheviques, após a revolução.

NÓS merece ser lido quase como uma obrigação moral de 
todos que valorizam a liberdade de pensamento na Literatura. A 
obra, que tinha sido banida do seu país natal por mais de 60 anos, 
só podendo ser publicada em outras línguas, apenas conseguiu o 
direito de tradução em russo em 1988, graças à abertura promovida 
por Mikhail Gorbatchov.

Trata-se de um atestado sobre a importância da liberdade de 
pensamento crítico e o ofício de um escritor e é comovente ler na 
nova edição a carta-apelo de Zamiátin a Stálin: “Como escritor, ser 
privado de escrever é como uma sentença de morte. Não posso 
continuar meu trabalho pois nenhuma atividade criativa é possível 
numa atmosfera de perseguição sistemática que aumenta de 
intensidade ano após ano”.

NÓS

A Mãe de todas as distopias

Mensallidade:
R$ 31,88

Por Luiz Goulart

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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