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RESUMO 
A domótica é uma ciência jovem que surgiu em conjunto com a inteligência de ambientes e a computação ubíqua, 
com o objetivo de estudar a interação entre o ser humano e os dispositivos eletrônicos e computacionais com os quais 
se relaciona. Embora tenha obtido maior popularidade nas últimas décadas, a automatização e o controle domésticos 
despertam o fascínio das pessoas desde que as casas começaram a ser eletrificadas muitos anos atrás. A domótica busca 
melhores soluções no ambiente residencial, em acordo com o panorama socioeconômico, cultural, ambiental, energético 
e de saúde do século XXI.
Palavras-Chave: Domótica. Automação residencial. Residências inteligentes.

1 Introdução à domótica

A palavra “domótica” é uma 
tradução direta de domotique, termo 
criado pelo jornalista francês Bruno 
de Latour, em 1984: “A domótica é 
um sistema que integra diversas ca-
racterísticas técnicas de uma habi-
tação (domus em latim = casa), tais 
como iluminação, segurança, con-
trole de iluminação, monitoramento 
e controle de energia.” (LATOUR, 
2009).

O fato de domotique ser um ga-
licismo pode ser visto apenas como 
oportuno. Quando Latour utilizou 
essa palavra pela primeira vez, o 
mundo estava passando por mu-
danças importantes, tanto na área 
tecnológica quanto na econômica, e 
alguns países, como a França, já se 
destacavam no desenvolvimento de 

tecnologias de automação e controle 
residencial. 

Com as crises do petróleo de 
1973 e 1979, o mundo passou a bus-
car fontes alternativas de energia, 
desenvolvendo métodos para geren-
ciar o consumo e criando tecnologias 
para reduzir a dependência desse 
combustível. Era o momento para 
se reavaliar a tecnologia doméstica 
e rediscutir o papel das residências 
naquele contexto mundial repleto de 
instabilidades.

No Reino Unido, as crises ha-
viam forçado as concessionárias 
britânicas a colocarem em prática al-
guns sistemas de controle de energia 
do lado da demanda, como o Electri-
save 9, em 1974, e o Economy 7, em 
1979 (HORSTMANN CONTROLS, 
2008). No período noturno, era ofe-
recida uma tarifa diferenciada e os 

moradores aproveitavam o horário 
de desconto para ligar o aquecedor e 
armazenar calor para o dia seguinte. 
Alguns anos depois, essa comutação 
foi automatizada e controlada remo-
tamente por um sinal enviado pela 
rede de rádio BBC. 

No fim dos anos 1970, a auto-
mação residencial estava dando seus 
primeiros passos, a tecnologia X10 
havia sido criada e os primeiros con-
troladores e consoles de comando 
já eram comercializados pela Sears 
e RadioShack nos Estados Unidos 
(RYE, 1999). Alguns anos depois, 
vários sistemas de controle residen-
cial, como o Digital Domestic Bus 
(D2B), o Home Bus System (HBS), 
o Consumer Electronic Bus (CEBus) 
e o SmartHouse começaram a ser de-
senvolvidos. 

A década de 1980 presenciou 
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uma revolução tecnológica ainda 
maior. O mercado de computadores 
pessoais estava em pleno crescimen-
to, em menos de dois anos foram lan-
çados o IBM-PC/AT, o Apple Macin-
tosh e a primeira versão do sistema 
operacional Windows (HENDER-
SON, 2009). Também não havia pas-
sado muito tempo desde que Robert 
Metcalfe deixara seu emprego na 
Xerox, em 1979, para promover a 
Ethernet como padrão internacional 
de redes locais, que logo se tornaria 
o protocolo de transmissão de dados 
mais utilizado do mundo.

Em outros setores, como o da 
indústria automobilística, por exem-
plo, a pressão exercida pelo governo 
e pela comunidade motivou a criação 
de carros mais eficientes e menos 
poluentes. Nos últimos anos, foram 
apresentados vários modelos que uti-
lizam fontes alternativas de energia, 
novos materiais e exibem desenhos 
mais modernos. O modelo T de Hen-
ry Ford percorria cerca de 8 km com 
um litro de gasolina em 1921. Com 
propulsores à gasolina e elétricos, 
o Mitsubishi i consegue percorrer 
um caminho seis vezes maior, duas 
vezes mais rápido e pela metade do 
custo, reduzindo a dependência dos 
combustíveis fósseis, mais poluido-
res e não renováveis.

Já no fim da década de 1970, 
modelos como o Oldsmobile To-
ronado e o Cadillac Seville foram 
os primeiros a saírem de fábrica 
com microprocessadores embutidos 
(CHARETTE, 2009). Atualmente, 
um carro de preço médio contém cer-
ca de 50 processadores, número esse 
que triplica nas versões de luxo. São 
quase 2 km de fios e cabos que adi-
cionam cerca de 150 kg ao peso total 
de um automóvel (PRETZ, 2013). 
Eles conectam os dispositivos e os 

sistemas eletrônicos do automóvel, 
oferecendo apoio ao motorista por 
meio de controle de direção, tração, 
suspensão, troca de marchas, freios 
antibloqueio, navegação por satélite, 
para citar alguns exemplos.

Um modelo híbrido, como o 
Chevrolet Volt, por exemplo, tem 
cerca de 100 controladores eletrô-
nicos e requer 10 milhões de linhas 
de código para rodar, dois milhões a 
mais do que um Boeing 787 preci-
sa para voar (DEAN, 2011). Não é 
coincidência que as empresas auto-
mobilísticas mantenham laborató-
rios de pesquisa no Vale do Silício, 
disputando espaço com empresas jo-
vens como a Tesla Motors ou mesmo 
com o Google, que criou um depar-
tamento específico para desenvolver 
essa tecnologia.

Da mesma forma, a tecnologia 
residencial poderia ser mais bem 
desenvolvida, explorada e utilizada. 
Desde as primeiras versões criadas 
por aficionados por eletricidade e 
mecânica, já no início do século XX, 
as casas inteligentes sempre desper-
taram um fascínio nas pessoas, uma 
visão de grandiosidade e luxo, e um 
mercado para poucos e abastados.  
Porém, as propostas mais moder-
nas de casas inteligentes defendem 
o uso mais pragmático e factível da 
tecnologia, auxiliando as pessoas em 
suas tarefas domésticas do dia a dia, 
provendo-lhes mais conforto e se-
gurança com o uso mais racional de 
recursos. 

A miniaturização eletrônica e a 
melhoria da relação banda passante/
energia nas redes de comunicação 
permitiram a aplicação de sistemas 
de controle em situações que, há 
alguns anos, eram impraticáveis ou 
tinham custo proibitivo, motivan-
do pesquisas sobre temas até então 

nunca abordados.
Esses avanços tecnológicos, 

associados ao novo contexto socio-
econômico, ambiental e de saúde do 
século XXI, revelam inúmeras opor-
tunidades para o desenvolvimento 
de sistemas inteligentes para o am-
biente residencial. A automação e o 
gerenciamento remoto de dispositi-
vos têm sido apontados como ferra-
mentas importantes para uma gestão 
eficiente de recursos energéticos e 
naturais. Eles têm evoluído com o 
compromisso de não só beneficiar 
os moradores com o máximo em 
conforto e segurança, mas também 
utilizar mais eficientemente esses 
recursos. A possibilidade de monito-
ramento contínuo e em tempo real do 
consumo de água, energia elétrica ou 
gás abre oportunidades para a cria-
ção de serviços de gerenciamento 
locais ou remotos desses recursos, 
como detecção imediata de vaza-
mentos, acionamento a distância de 
dispositivos, distribuição de carga e 
análise e controle de demanda, para 
citar alguns exemplos.

Além da automação e do geren-
ciamento remoto de processos, outro 
interesse da domótica é a interação 
entre o morador e a casa inteligente. 
A imersão de pessoas em ambientes 
computacionalmente ativos, com 
inúmeros dispositivos eletrônicos ao 
redor, revela a necessidade de uma 
adoção balanceada da tecnologia 
com o comportamento do indivíduo. 
No ambiente doméstico, diferente-
mente do comercial ou industrial, 
não se pode esperar que as pessoas 
tenham conhecimentos técnicos para 
interagir com a casa inteligente e 
usufruir de seus benefícios. Também 
não seria adequado, justamente num 
ambiente de livre escolha como o 
residencial, tentar restringir o domí-



Dezembro de 2013
FonteFonteF teon107

nio das ações dos usuários, seja no 
tempo ou no espaço, para que os sis-
temas eletrônicos e computacionais 
pudessem operar adequadamente.

A mudança com relação ao pa-
radigma convencional de “quanto 
mais tecnologia melhor” sugere o 
desenvolvimento de equipamentos e 
serviços com foco no usuário e não 
na tecnologia em si. O objetivo é au-
mentar os benefícios que os sistemas 
eletrônicos podem proporcionar às 
pessoas, especialmente no ambiente 
doméstico, e com isso desmistificar 
a automação residencial e o conceito 
de casas inteligentes e fomentar a es-
piral de desenvolvimento, produção 
e mercado.

2 Casas do futuro

Desde o fim do século XIX, 
quando surgiram os primeiros ele-
trodomésticos, os fabricantes já 
usavam o termo “casa do futuro” 
para promover os benefícios que 
seus equipamentos iriam trazer. A 
promessa era que eles iriam poupar 
o tempo das pessoas executando as 
tarefas rotineiras e cansativas do lar. 
No entanto, analisando o papel que 
a eletricidade exerceu no ambien-
te residencial durante os últimos 
120 anos, tomando como estopim 
da eletrificação das casas a versão 
comercialmente viável da lâmpada 
incandescente inventada por Tho-
mas Edison, pode-se dizer que não 
houve uma convergência de fatores 
que motivasse o surgimento de apli-
cações de controle e monitoramento 
domésticos. 

O fato é que a dona de casa sem-
pre desempenhou essas funções e 
não havia motivos sociais nem finan-
ceiros que justificassem uma mudan-
ça. Outro motivo mais sutil está rela-

cionado à baixa promoção de status 
que os equipamentos residenciais 
promovem aos consumidores cons-
pícuos. Estudos mostram que as pes-
soas dão preferência à aquisição de 
objetos de maior visibilidade, como 
carros e joias, outras privilegiam a 
emancipação pessoal, por meio de 
viagens e cursos, e o resultado é que 
as coisas relacionadas à casa acabam 
ficando em segundo plano.

O panorama socioeconômico 
do século XXI, a crise energética e 
a problemática ambiental são fato-
res que demandam uma mudança no 
modo como construímos e usamos 
nossas residências. As oportunida-
des oferecidas atualmente apresen-
tam uma inédita capacidade de im-
pulsionar o mercado das residências 
inteligentes. Esse contexto propicia 
o desenvolvimento de serviços so-
cialmente importantes e lucrativos 
de automação e controle residencial 
no Brasil e no mundo.

3 Aspectos espaciais

Até o século XVII, a casa era 
um local que abrigava um grande 
número de pessoas, entre familiares, 
parentes, agregados e empregados. 
Todos dividiam o mesmo espaço, em 
cômodos multifuncionais, nos quais 
se conciliavam trabalho e moradia 
(RYBCZYNSKI, 1999). No século 
XVIII, houve uma mudança no estilo 
de vida da burguesia parisiense, que 
passou a valorizar a vida familiar, a 
intimidade e o conforto. Muitas pes-
soas já não mais trabalhavam dentro 
de suas casas. Os cômodos passaram 
a ser interligados apenas por um cor-
redor de acesso, sem que fosse ne-
cessário atravessá-los para se passar 
de um ao outro, aumentando a pri-
vacidade dos moradores. Banheiros 

e salas de banho são incorporados às 
residências, mas sem água encanada 
ou eletricidade; eram os móveis que 
definiam a função de cada cômodo 
(VILLA, 2002). No caso da cozinha, 
por exemplo, eram as bancadas de 
trabalho que davam àquele espaço 
os atributos necessários para se de-
sempenhar as funções de preparação 
de alimentos.

Numa espécie de ciclo, o au-
mento de tecnologia no interior da 
residência vem novamente desatre-
lar a função do espaço físico. As pa-
redes já não delimitam as atividades 
que se pode desempenhar dentro de 
um cômodo. É verdade que isso já 
vinha sendo proporcionado pelo te-
lefone, mas agora computadores e 
dispositivos móveis permitem que 
qualquer lugar se torne um centro de 
informação, trabalho, controle e en-
tretenimento. 

Espera-se que a residência inte-
ligente possibilite espaços que pos-
sam ser programados para atender 
às necessidades do morador e para 
serem utilizados da forma e no mo-
mento em que se desejar. Isso pode 
parecer fantasioso, mas, se o espaço 
físico não se modificar, se permane-
cer inerte à introdução da tecnologia, 
a casa será sempre um local para a 
instalação de acessórios e nunca um 
ambiente em que tecnologia e arqui-
tetura estejam integradas. Utilizando 
o conceito de Pierre Lévy: “O ciber-
espaço constitui uma nova configu-
ração de espaço, marcada pela uni-
versalidade, que dilata o campo de 
ação da informação, do trabalho e da 
comunicação” (LÉVY, 1999, p. 50).

4 Aspectos tecnológicos

Os indicadores de desempenho 
dos componentes eletrônicos em ge-
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ral, como potência computacional, 
banda de comunicação, capacidade 
de armazenamento, dissipação de 
potência e densidade de integração, 
revelam que a indústria atingiu um 
patamar no qual permite a integra-
ção da eletrônica a praticamente 
qualquer objeto físico, como roupas, 
móveis, carros, casas e pessoas. 

A integração de dispositivos 
eletrônicos a objetos comuns trans-
forma o modo como as pessoas li-
dam com esses objetos e amplia os 
mecanismos de interação do corpo 
humano com eles e com o ambien-
te. Várias predições extraordinárias 
têm sido feitas de como os com-
putadores revolucionariam nossas 
vidas, realizando tarefas da mesma 
forma como estamos habituados a 
fazer e, possivelmente, excedendo 
a inteligência humana. Mas o que 
ocorre é que o ambiente residen-
cial tem se mostrado extremamen-
te complexo, seus atributos físicos 
e de contexto variam no tempo e 
no espaço. É um lugar recheado 
de emoções e de interações sutis 
entre seus moradores. E, apesar do 
significativo aumento da velocida-
de, do poder de cálculo e memória, 
os computadores ainda apresentam 
uma grande dificuldade em apren-
der simples tarefas humanas.

Por isso, alguns autores demons-
tram certo nível de ceticismo quanto 
à ampla adoção de tecnologia no am-
biente residencial (FRIEDEWALD; 
COSTA, 2003). O que se nota é que 
não existe meio termo. As residên-
cias não têm se beneficiado da inser-
ção gradual de sistemas inteligentes 
como tem acontecido com os auto-
móveis, mencionados anteriormente. 
Parece que só colheremos benefícios 
quando a casa se comportar como 
um ser inteligente, que se adapte às 

condições variantes e se comunique 
com os moradores de uma forma na-
tural. Não é razoável nem assumir 
que as pessoas queiram programar o 
ambiente para ajustar seu comporta-
mento, especialmente se isso impli-
car programação computacional.

É provável que os ambientes 
inteligentes dependam de uma mu-
dança nos paradigmas fundamentais 
de arquitetura de sistemas, modelos 
de programação e algoritmos com-
putacionais. Talvez os problemas 
mencionados possam ser superados 
se as residências inteligentes dispo-
nibilizarem a tecnologia de uma for-
ma envolvente e transparente, como 
propôs Weiser (1991). Seu modelo 
da computação ubíqua é uma alter-
nativa ao computador, tal qual o co-
nhecemos hoje, e mais apropriada ao 
desenvolvimento dos ambientes inte-
ligentes. A ideia é que a computação 
seja distribuída pela casa, do mesmo 
modo como aconteceu com os moto-
res elétricos no início do século XX, 
uma vez que as atividades domés-
ticas são naturalmente espalhadas 
tanto no tempo quanto no espaço. 
Para Weiser, o computador monolí-
tico, com teclado, mouse e monitor, 
dará lugar a inúmeros dispositivos, 
com funções bem definidas, que se 
beneficiarão de informações obtidas 
da internet em tempo real, com pro-
gramação e conteúdo oferecidos por 
empresas, do mesmo modo que as 
concessionárias distribuem energia 
elétrica e gás.

5 Aspectos energéticos

Segundo uma análise da Agên-
cia Internacional de Energia (IEA), 
realizada com países desenvolvidos, 
a parcela do orçamento doméstico 
destinada à energia (eletricidade, 

gás etc.) gira em torno de 2% a 5% 
(ORGANISATION FOR ECONO-
MIC CO-OPERATION AND DE-
VELOPMENT, 2013). No Brasil, 
essa parcela é baixa também, mas 
porque a família brasileira tem con-
sumido muito menos energia do que 
os países selecionados na análise da 
IEA. No caso da energia elétrica, os 
brasileiros utilizaram cerca de 150 
kWh por mês nos últimos anos, bem 
menos que os americanos, cuja mé-
dia mensal é de 940 kWh (BRASIL, 
2009; ENERGY INFORMATION 
ADMINISTRATION, 2012).

Não há como ignorar o alto cus-
to da energia elétrica como um dos 
possíveis motivos desse baixo con-
sumo. Em 2012, o quilowatt-hora 
brasileiro para o setor residencial 
custava em média 46,29 centavos de 
real, quase 28 centavos de dólar, um 
dos mais elevados do mundo (BRA-
SIL, 2012a). Se a família brasilei-
ra consumir o mesmo montante da 
americana, terá que despender uma 
parcela de seu orçamento familiar 
5,6 vezes maior em relação a hoje.

O preço da energia tende a cres-
cer. Embora o Departamento de 
Energia norte-americano estime que 
a geração mundial de energia elétri-
ca dobre em apenas 25 anos, países 
como China, Índia e alguns da África 
ainda são esperados para aumentar a 
demanda por energia, inflacionando 
o mercado mundial.

As residências inteligentes são 
capazes de promover soluções em to-
das as etapas do processo de transfor-
mação da energia elétrica: produção, 
distribuição e consumo. Elas podem 
abrigar e gerenciar equipamentos de 
geração e armazenamento de eletri-
cidade que podem operar indepen-
dentemente ou em conjunto com a 
infraestrutura da concessionária.
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Esse sistema de produção e ge-
renciamento de energia é conhecido 
por nanogrid, que opera com a po-
tência apropriada às necessidades 
de uma residência, de 10 a 100 kW. 
Sua constituição básica envolve uma 
fonte geradora de energia, dispositi-
vos de armazenamento, cargas elétri-
cas e mecanismos de controle e in-
terfaceamento. Esses nanogrids são 
capazes de oferecer grande robustez 
ao sistema tradicional de geração e 
transmissão de energia, o macrogrid. 
Em uma arquitetura distribuída, um 
nanogrid defeituoso é isolado do res-
to da rede, que permanece operando 
normalmente.

Com a produção local de ener-
gia, a residência deixa um estado de 
passividade para ser energeticamen-
te ativa, sendo capaz de interagir 
com o sistema da concessionária, de 
gerenciar seu suprimento de energia, 
decidir qual fonte deve ser utilizada 
e ainda poder gerar recursos com a 
venda de energia.

 Outro efeito da geração local de 
energia elétrica poderá ser percebido 
na redução da demanda das gran-
des usinas produtoras e da malha 
de transmissão e distribuição. Dimi-
nuindo a distância entre a produção 
e o consumo, reduzem-se também as 
perdas que, no Brasil, giram em tor-
no de 15% do total de energia elétri-
ca produzida, e que refletem direta-
mente no custo da energia. Segundo 
o Ministério de Minas e Energia, as 
maiores tarifas praticadas no setor 
residencial em relação à indústria 
são justificadas pelo maior custo na 
distribuição – pequenas cargas dis-
tribuídas horizontalmente versus 
grandes cargas concentradas (BRA-
SIL, 2012b).

Na residência inteligente, dife-
rentes estratégias podem ser colo-

cadas em prática para utilizar mais 
eficientemente a energia elétrica e 
reduzir seu consumo, sem, no en-
tanto, afetar a qualidade de vida 
dos moradores. A infraestrutura de 
comunicações e serviços da residên-
cia inteligente pode ser utilizada por 
sistemas, locais ou remotos, que ge-
renciem a demanda de energia, con-
trolando e monitorando o funciona-
mento de cada dispositivo.

A análise das variações da de-
manda de energia ao longo do tempo 
é uma forma de descobrir os hábitos 
da família e ajuda a criar sistemas de 
controle dedicados às necessidades 
específicas dos moradores. Um estu-
do do Banco Mundial sobre o merca-
do de eletrodomésticos na Índia foi 
baseado na análise do consumo de 
energia elétrica residencial de uma 
pequena amostra do povo indiano. 
Por meio de técnicas estatísticas, 
os autores conseguiram mensurar a 
quantidade do uso de iluminação e 
de eletrodomésticos, podendo esti-
mar o crescimento desses setores e 
sua contribuição na emissão de CO2 
no futuro.

Numa casa inteligente, com dis-
positivos que reportam suas ativida-
des em tempo real, o modo de vida 
de cada habitante pode ser estudado 
com maior nível de detalhe e essas 
informações, usadas para aprimorar 
a forma com que a casa reage às in-
terações de seus moradores ou até 
mesmo como ela se antecipa para 
promover seu bem-estar.

Apesar de algumas tentativas 
históricas de se criar esses disposi-
tivos inteligentes, os analistas acre-
ditam que o conjunto de incentivos 
está no tempo correto agora. No topo 
da lista, estão os problemas asso-
ciados ao petróleo e seu reflexo no 
custo final da energia. A noção cres-

cente de sustentabilidade, que as ati-
vidades humanas atuais não devem 
comprometer as próximas gerações, 
e a preocupação com o meio ambien-
te também tendem a ser uma barreira 
contra a construção de grandes usi-
nas hidrelétricas, a queima de com-
bustíveis fósseis e o uso de reação 
nuclear para a produção de energia 
elétrica.

6 Aspectos de saúde

Segundo a Organização das Na-
ções Unidas, a expectativa de vida 
da população mundial vem aumen-
tando. Nos países como Estados 
Unidos, Canadá e Japão, estima-se 
que, em 2050, 32% das pessoas es-
tarão com mais de 60 anos de ida-
de (em 2006, o índice era de 20%) 
(UNITED NATIONS, 2006). No 
Brasil, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
cerca de 64 milhões de pessoas te-
rão mais que 60 anos em 2050, qua-
se 30% dos futuros 230 milhões de 
habitantes do país (BRASIL, 2008).

Com o envelhecimento, aumen-
ta a probabilidade de o indivíduo ex-
perimentar um declínio das funções 
sensoriais, cognitivas e físicas, res-
tringindo ou até mesmo impedindo 
a execução de suas atividades roti-
neiras ou, utilizando o termo técni-
co mais apropriado, Atividades da 
Vida Diária (AVD). Os profissionais 
de saúde se referem às AVDs como 
uma medida da capacidade funcional 
de um paciente realizar as atividades 
básicas que incluem comer, vestir e 
tomar banho.

A redução da independência 
pode ser muito sutil, como a perda de 
mobilidade devido à artrite, redução 
da capacidade visual ou auditiva ou 
declínio da cognição. Uma simples 
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tarefa, como cozinhar um alimento 
no forno de micro-ondas, pode se 
transformar numa árdua atividade 
para muitas pessoas devido às com-
plexas instruções escritas com letras 
pequenas nas embalagens dos produ-
tos e às inúmeras formas de seleção 
de cozimento que os fornos disponi-
bilizam.

As tecnologias de informação, 
comunicação e controle das residên-
cias inteligentes oferecem a possi-
bilidade da automação de tarefas, 
aliviando moradores e cuidadores. 
No entanto, novas combinações de 
home care, tratamento médico a 
distância e suporte à independên-
cia pessoal no ambiente residencial, 
devem surgir para suprir as neces-
sidades médicas das pessoas devido 
ao envelhecimento e ao declínio das 
funções sensoriais, cognitivas e fí-
sicas mencionadas anteriormente; 
combinações proporcionadas pela 
miniaturização eletrônica (novos 
sensores) e a redução do custo des-
ses componentes e dos sistemas de 
comunicação.

No entanto, alguns autores não 
são favoráveis a se cuidar de um 
membro da família dentro de casa. 
Um exemplo são os professores 
John D. Arras, da Universidade da 
Virgínia, e Nancy Dubler, da Uni-
versidade Yeshiva, ambas nos EUA. 
Eles alegam que a parafernália mé-
dica atrapalha o ritual doméstico, 
bem como as visitas dos cuidadores 
e enfermeiras (ARRAS; DUBLER, 
1995). Os cuidados pessoais, como, 
por exemplo, banho, vestimentas, 
alimentação, ou os cuidados com a 
limpeza da casa e os procedimentos 
médicos como a administração de 
medicamentos, injeções e sondas, 
podem ser extremamente estressan-
tes, especialmente para as crianças, 

que acabam participando de todo o 
processo. Segundo eles, se o óbito 
ocorrer dentro da casa, pode afetar 
profundamente os demais morado-
res. No hospital, pacientes e a famí-
lia estão cercados por um ambiente 
altamente tecnológico e por pessoas 
treinadas que monitoram e realizam 
testes dentro de uma rotina rígida. 
Na residência, eles alegam que essa 
relação entre o paciente e os profis-
sionais da saúde é rompida, criando 
uma experiência de isolamento, ge-
rando dúvidas e ansiedade.

Outros acreditam que muitos pa-
cientes em situações crônicas podem 
se beneficiar do contato com sua 
casa, seus pertences, bem como de 
seus amigos e parentes. Uma pesqui-
sa da Associação Americana de Pes-
soas Aposentadas (AARP), realizada 
em 2000, constatou que 82% dos en-
trevistados, pessoas com idade de 45 
anos ou mais, gostariam de permane-
cer em suas casas mesmo que fosse 
necessário receber alguma forma de 
auxílio ou cuidados (BAYER; HAR-
PER, 2000).

Pacientes da doença de Alzhei-
mer podem ter uma recuperação 
mais rápida de outras patologias 
ou ficarem mais calmos quando re-
conhecem o ambiente residencial. 
Crianças podem ter educação apro-
priada e serem estimuladas pelos 
familiares e amigos. Há relatos de 
famílias que aceitam os riscos para 
ter seus filhos de volta em casa, mes-
mo sabendo que depender somente 
do funcionamento dos equipamentos 
pode ser fatal.

O home care é considerado uma 
alternativa mais econômica no trata-
mento prolongado de doenças crô-
nicas ou em casos de condições es-
táveis que requerem apenas atenção 
periódica. Esse tem sido um assunto 

polêmico, porque a decisão de retirar 
um paciente de um leito hospitalar e 
enviá-lo para o atendimento domi-
ciliar pode ser afetada por questões 
financeiras, sobrepondo-se aos as-
pectos médicos e éticos. O que certa-
mente acontece é uma transferência 
do custo do hospital para a residên-
cia. Os parentes e amigos absorvem 
parte do trabalho e também do custo, 
mesmo que haja enfermeiras e cuida-
dores, mas esses valores geralmente 
não são contabilizados e divulgados.

Para o médico americano Da-
vid G. Pfister, à frente do serviço 
de oncologia de cabeça e pescoço 
do Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center em Nova Iorque, EUA, 
o tratamento do câncer é um grande 
mercado potencial para os serviços 
de saúde em domicílios (PFISTER, 
1995). O benefício mais importan-
te para os pacientes é maximizar o 
tempo de vida em casa, mas tam-
bém evitar a exposição a diversas 
doenças normalmente presentes no 
ambiente hospitalar. Segundo o au-
tor, o envolvimento da família e dos 
amigos pode ter efeitos emocionais 
positivos para ambos.

A combinação de dados e pro-
jeções futuras com os altos custos 
institucionais de previdência social 
e saúde é um incentivo para o de-
senvolvimento de tecnologias de 
assistência no ambiente doméstico. 
As residências inteligentes podem 
ajudar as pessoas de inúmeras for-
mas: disponibilizando sua infraes-
trutura de comunicações para apoio 
psicológico e reintegração social do 
indivíduo por meio de conversas e 
monitoramento on-line; notifican-
do automaticamente cuidadores, 
parentes ou profissionais de saúde 
em caso de detecção de acidentes, 
quedas, sonambulismo, dificuldades 
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em retornar para a cama durante a 
noite ou qualquer outro comporta-
mento de risco; detectando e notifi-
cando terceiros em caso de incêndio, 
envenenamento, gases explosivos, 
inundação ou mesmo baixas tem-
peraturas; auxiliando em atividades 
terapêuticas, como aprendizado ou 
reaprendizado de atividades a distân-
cia, desenvolvimento de capacidades 
físicas e ocupacionais por telefone 

ou internet; aconselhando a distância 
sobre sintomas específicos, medi-
cação, tratamento de dor, curativos; 
permitindo a análise remota de me-
didas de sinais vitais, gerenciamen-
to de condições crônicas, como hi-
pertensão, ou de condições críticas, 
como crises de asma ou do sistema 
coronário.

Essa lista de possibilidades está 
longe de ser exaustiva. É possível 

que o auxílio remoto promovido 
pelas tecnologias presentes nas re-
sidências inteligentes seja mais uma 
opção de tratamento e cuidado de 
pessoas num breve futuro, talvez 
uma alternativa mais adaptável à 
realidade das pessoas nos próximos 
anos e financeiramente mais atraen-
te em comparação com os hospitais. 
Um retorno ao tratamento em casa, 
muito comum no passado.


