
Projeto SIM 
Estudo clínico com suporte Qualcomm® Wireless ReachTM 
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Os projetos Wireless Reach têm como objetivo 

incentivar o uso de tecnologias móveis para o bem 

social, além do desenvolvimento humano e econômico 

em regiões carentes. 
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Qualcomm Wireless Reach em números 

Nos últimos 10 anos, o Wireless Reach trouxe tecnologias sem 

fio avançadas a diversas comunidades carentes ao redor do 

mundo. 

13M 119 47 660 

PESSOAS 

IMPACTADAS 

PROGRAMAS PAÍSES PARCEIROS 
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Critério de seleção de programas 

Precisa demonstrar como as 
tecnologias da Qualcomm 
podem beneficiar vidas 

Precisa envolver a 
colaboração de parceiros 

estratégicos 

Precisa estar alinhado com 
uma das cinco verticais do 

Wireless Reach 

Precisa estar de acordo com 
necessidades de uma 

comunidade e com iniciativas e 
objetivos do governo local 

Precisa ser escalável e 
sustentável 



Verticais de atuação 

Educação 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Empreendedorismo 

Segurança Pública 

Saúde 
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Visão geral 

O SIM provê uma plataforma de mobilidade desenvolvida sobre 

um protocolo clínico que tem como objetivo estimular o auto 

monitoramento e a adesão do paciente ao tratamento de 

doenças crônicas.  

 

Inicialmente, o estudo clínico visa demonstrar como uma nova 

plataforma inovadora de saúde móvel pode ser eficaz para 

melhorar os indicadores dos pacientes com diabetes mellitus tipo 

2.  
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Estudo clínico 

O estudo está sendo desenvolvido no 

Complexo do Alemão, uma das maiores 

comunidades no Rio de Janeiro com mais 

de 70 mil habitantes. 

 

Ao todo são 400 pacientes divididos entre 

grupos de controle e intervenção, com o 

apoio de 47 profissionais de saúde locais. 

 

Um aplicativo móvel foi criado e é utilizado 

em conjunto com 200 kits de saúde para 

monitorar pacientes. 

 

Um time de 3 pesquisadores da UERJ e 2 

coordenadores locais capazes de operar o 

sistema e aplicar futuras atualizações. 



Kit de saúde 

200 kits de saúde contendo os 

seguintes itens: 
 

• Balança (para checar peso do paciente) 

• Medidor de pressão sanguínea 

• Pedômetro (para checar atividade física) 

• Tablet ou smartphone com plano de dados 

(para garantir acesso ao aplicativo móvel) 

• Mochila 
 



Aplicativo móvel 

Com uma interface simples e funcional, o aplicativo oferece a 

possibilidade do paciente registrar informações de acordo com o 

protocolo definido pelo médico. 
Outros recursos: 

• Envio diário de mensagens com 

material educacional e instruções. 

 

• Acesso online e offline ao conteúdo. 

 

• Paciente pode acompanhar e receber 

feedback do progresso de sua saúde. 

 

• Funcionalidade exclusiva Snapdragon 

permite que sistema identifique humor 

do paciente via foto. 



Sistema web 

Permite que o profissional de saúde personalize por paciente as informações 

a serem coletadas, envie mensagens, publique material educacional e 

acompanhe o progresso do paciente. 



Investimento total do Projeto SIM (US$) 

Pessoal e recursos 

 

• Software:  $ 187,831 

• Kit de saúde: $ 60,836  

• Pesquisadores: $ 25,000 

• Plano de dados: $ 6,000 

• Outros custos: $ 330,220 

Investimento dividido em três fases 

principais 

 

• I – Estudo de viabilidade   

• II – Implementação do estudo  

• III- Execução do projeto e análise dos 

resultados 

INVESTIMENTO TOTAL: $ 

609,887 



Custos para replicar o Projeto SIM (US$) 

• Licença da plataforma de software oferecida sem 

custo.  

Custo de implantação (cobrança única) 

• Kit de saúde (por kit): US$ 170* 

• Implantação: US$ 40,000 

 

Custos operacional (cobrança mensal para até 1.000 usuários)** 
• Hosting, suporte e manutenção:  US$ 5,000 

 
*kit inclui monitor de pressão arterial, balança digital e mochila em lona; SMARTPHONE 

e PLANOS DE DADOS NÃO INCLUÍDOS. 

** valores podem variar de acordo com o volume de usuários da solução. 



Contrato entre 
operadoras e broker 

de dados  

1 2 
Pacientes podem usar 
o aplicativo SIM sem 
consumir seu pacote 
de dados, que será 
pago pela clínica 
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Alternativa para contratação de plano de dados 

Exemplo clínica 

Contrato entre broker 
de dados e clínica 

Broker de dados 



Parceiro Tipo Contribuição 

Qualcomm Wireless  
Reach 

Principal  
patrocinador 

Apoio no  
desenvolvimento e 

implementação 

Tim Operadora 
Dispositivos móveis 
e plano de dados 4G 

Secretaria de Saúde 
do Rio de Janeiro 

Setor Público 
Acesso ao sistema 
público de saúde 

MTM Tecnologia Executor 
Conhecimento técnico e 

experiência em TI na área 
de saúde  

Parceria 



Evento de Lançamento 



Evento de lançamento – 10 de novembro de 2017 

O doutor Dráuzio Varella conduziu o 

debate sobre diabetes com pacientes 

e médicos especialistas. 

Facebook 

+ 738k 
Pessoas 

alcançadas 

Twitter 

+ 64k 
Impressões 

Live 

Stream 

+ 30k 
Visualizaçõe

s 



Público 

O evento contou com 80 participantes entre apoiadores, membros do 

governo federal e estadual, profissionais de saúde e pacientes. 



André Müller Borges, Secretário de telecomunicações no 

Ministério da Ciência, tecnologia, Inovação e Comunicações 

Fernando Machado de Araújo, Diretor no Ministério da 

Saúde 

Luiz Antônio de Souza Teixeira, Secretário de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro 

Marco Antonio de Mattos, Secretário Municipal de Saúde 

Convidados 



Na mídia 

http://www.mobiletime.com.br/10/11/2017/pesquisa-no-rio-de-janeiro-medira-impacto-da-tecnologia-movel-no-controle-a-diabetes/481242/news.aspx


• Concluir o estudo clínico do Projeto SIM. 

 

• Trabalhar com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

para disponibilizar o software SIM para outras clínicas da 

rede pública de saúde. 

 

• Construir um modelo de negócio a ser replicado em outras 

clínicas, com foco principal no controle de doenças 

crônicas. 

 

• Disponibilizar o software SIM para a comunidade em geral, 

sob uma licença gratuita e não comercial. 

What is next 




