Editorial

Cirurgia à distância e telemedicina
A polêmica gerada pela proibição da chamada
telemedicina e seu imediato cancelamento, são o
espelho da situação atual em relação à evolução
inexorável da medicina. Na história, temos inúmeros
exemplos: a Kodak faliu com a fotografia digital, a
rede hoteleira preocupada com a Airbnb, os taxistas
enfurecidos com a Uber etc. Na medicina, isso não
será diferente.
Pessoalmente, quando vimos pela primeira
vez (1995) a cirurgia robótica sendo realizada nos
Estados Unidos com paciente na Europa, assistíamos
em Yokohama e ficamos impressionados! Na Índia,
no Triângulo Dourado, em 2009, vimos prédios
modernos perdidos no meio do nada; posteriormente
soubemos que são centrais de imagens que
interpretam e diagnosticam milhares de exames
vindos via internet dos Estados Unidos, que na
virada do fuso horário ficam prontos à disposição
dos médicos dos USA.
Na Austrália, poucos centros oftalmológicos
realizam grande parte das cirurgias oculares,
à distância, diminuindo custos e aumentando
resultados. Evidentemente os postos satélites têm
que ter infraestrutura adequada e especializada.
Acreditamos que cirurgias, como defeitos
labiopalatinos, logo serão assim realizadas. Devemos
nos adaptar (Darwin), e o maior desafio deverá ser
a manutenção do segredo médico.
Com a disseminação do Big Data, Blockchain
e Nebula, entre outras novas tecnologias, a medicina
será totalmente interconectada, e poderemos
inclusive vender nosso DNA.
Sejamos bem-vindos ao futuro, no qual,
com a ajuda dos computadores quânticos como o
D-Wave Two 2013, que usa uma matriz de 512 qubits,
milhões de vezes mais rápido que o computador
atual, teremos inimagináveis facilidades. A robótica
deverá substituir grande parte da medicina atual,
não só no diagnóstico como no tratamento. Com a
nanotecnologia, a mudança será radical.
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Finalizando, gostaríamos de citar a clássica frase
do Pai da Medicina, Hipócrates (460–370 a.C.):
“Que seu remédio seja seu alimento, e que
seu alimento seja seu remédio.”
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