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Dados Desintegrados 

Analisar estes dados 
coletivamente: 
Melhora os cuidados 
com os pacientes 
Desfechos clínicos e 
financeiros 

Matt McElheny 
IT director at Avery Informatics 

coletar, ler, integrar e entender 
os dados continua a ser um 
processo desintegrado ? 





Requer habil idade de 
acessar e analisar dados 
clínicos, operacionais e 
financeiros em tempo real 
ou próximo disso 

 alcançar alto nível de controle e 
gerenciamento  do seguimento de uma 
população através de indicadores de 
qualidade, experiência favorável do 
paciente e custos, capaz de influenciar 
rapidamente para que desfechos 
desejáveis  sejam alcançados. 

APRESENTAÇÃO  DOS  BENEFÍCIOS  QUALITATIVOS  

Incentivos financeiros de acordo  
com critérios de qualidade e 

desfechos 
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Difusão de Conhecimento 

13 Unidades Básicas de Saúde 
3 Unidades AMAs (Ambulatorial) 
1 Unidade de Pronto Atendimento 
3 CAPs (Atenção Psicosocial) 
2 Hospitais 
229 Transplantes 

Publicações com impacto > 1 = 281 
Artigos Publicados (2014) = 460 
Citações (2014) = 658 
Alunos = 10.085 
Unidades de Ensino = 6 
 
Diretoria de Inovação 

Medicina Diagnóstica 

6 Unidades 
10.816,558 exames (45% SUS) 
Média de 200 novos exames anualmente 

Sistema de Saúde Einstein 

Hospital Responsabilidade 
Social 

Faculdade Medicina 
Faculdade de Enfermagem 
Pós-Graduação Saúde 
Doutorado 
Residência Médica 

Médicos         7.000 
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O Mundo em rápida transformação 

Internet das Coisas 

Todos os dias 
novos objetos 
viram on-line 

afetando nossa 
experiência de 

vida 

Economia de 
Resultados 

Equipamentos 
inteligentes estão 

construindo pontes entre 
empresas digitais e o 

mundo físico 

Empresas 
Inteligentes 

Enorme quantidade 
de dados podem 
gerar  sistemas 
inteligentes e  

melhores negócios 

Novas Formas de 
Trabalho 

Novas interfaces 
ampliarão a colaboração 

entre homens e 
máquinas (Wereables, 
smart machines etc.) 

Plataformas de 
Negócios 

Novas empresas digitais  
são construídas por  

Inovações e Crescimentos 
Exponenciais ( Uber etc.) 



Geração “Millennium” tem outras experiências 

Facebook 

LinkedIn 

What´sApp 

Waze 

Tudo sem custo 

TI Corporativa está passando por transformações: 
 

•  Precisa manter a segurança 
•  Precisa manter a disponibilidade 
•  Precisa integrar soluções 
•  Precisa ser mais dinâmica 
•  Precisa interagir mais com os usuários 
•  Precisa dar autonomia   

Uber 



Envelhecimento da população é o principal driver de crescimento do setor de saúde no 
mundo e particularmente no Brasil 

+ 23 anos 

Fonte: Banco Mundial, IBGE e Banco Central 
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Brasil é o 5º país mais populoso 

Com uma população que está envelhecendo 

E o Brasil se tornou um país de classe média 

Driver de Crescimento do Setor de Saúde 



Evolução Tecnológica 



Impacto da Inovação 

•  Estudos clínicos levam anos 
para completar e testar um 
único componente  

•  Podem custar vários milhões 
de dólares. 

•   Várias vidas de animais são 
perdidas.   

•  Processo pode falhar em 
prever o comportamento 
humano. 

Solução Wyss 
 
Desenvolver micro arquiteturas 
que simulam o comportamento de 
órgão vivos tais como o pulmão, 
coração e intestino.  
Estes microchips, chamados 
organs-on-chips, poderão um dia 
formar uma alternativa acurada 
para os tradicionais testes com 
animais. 

Wyss Institute of Harvard 



IBM Watson 

Computação Cognitiva: Sistema que entende a linguagem natural e é capaz de 
aprender. Oferece serviços nas áreas de testes clínicos e opções de tratamento. Já é 
utilizado como referência para diagnósticos e suporte a decisões médicas. 

Impacto da Inovação 



Lentes de contato Google 

A lente é composta por um chip wireless e um sensor miniaturizado de glicose 
prensados entre duas camadas de material gelatinoso. O dispositivo ainda deve ser 
equipado com um LED que emitirá sinais sempre que houver alteração no nível de 
glicose. 

Impacto da Inovação 



Adesivo da L´Oréal 

O adesivo inteligente “My UV Patch“ é colado na pele do cliente para  medir a 
incidência de raios UV e muda de cor, avisando quando está na hora de passar uma 
nova camada de protetor solar. O adesivo também é conectado a uma aplicação para 
telefones celulares que irá enviar um toque caso a pessoa não perceba a mudança 
de cor. 

Impacto da Inovação 
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O que é Virtualização ? 

• “Soluções computacionais que permitem a execução de 
vários sistemas operacionais e seus respectivos softwares 
a partir de uma única máquina, seja ela um desktop 
convencional ou um potente servidor” 

Para que serve ? 

•  Melhor aproveitamento da infraestrutura existente: ao executar vários serviços em um servidor ou conjunto de máquinas, 
pode-se aproveitar a capacidade de processamento destes equipamentos o mais próximo possível de sua totalidade; 

•  O parque de máquinas é menor: com o melhor aproveitamento dos recursos já existentes, a necessidade de aquisição de 
novos equipamentos diminui, assim como os consequentes gastos com instalação, espaço físico, refrigeração, manutenção, 

consumo de energia, entre outros. Imagine o impacto que esta vantagem pode ter em um data center, por exemplo 

•  Implementação mais rápida: dependendo da aplicação, a virtualização pode permitir sua implementação mais rápida, uma 
vez que a infraestrutura já está instalada 

Tecnologias Essenciais 

Virtualização 



Tecnologias Essenciais 

Prontuário Eletrônico 



O PROJETO 

NOVO - Sistema Gestão 
Hospitalar 



ESCOLHA DO SISTEMA 









2016 

2015 

2014 Desenho 

2012/2013 

Validação  
Testes  

Treinamento  

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Escolha  
do 
Sistema 

Virada do 
sistema 



7.000  médicos  
12.000  funcionários  



1.  Reduzir os erros e facilitar o cuidado focado 
nas necessidades dos pacientes. 

2.  Reduzir os custos do cuidado resultantes da 
ineficiência, erros, cuidados inapropriados, 
duplicidade de avaliações e exames e 
informações incompletas. 

3.  Prover informações para auxiliar o médico a 
tomar decisões. 

Adaptado - HITECH act - Gov 
USA 2011  



4. Melhorar o fluxo de informações dos dados dos 
pacientes entre profissionais, hospitais, laboratórios 
e consultórios. 
 
5. Promover a identificação precoce, prevenção e 
cuidado nas doenças crônicas.  
 
6. Facilitar ações de pesquisas clínicas e 
levantamentos epidemiológicos. 
 
7. Facilitar a vigilância e ações de saúde pública 
frente a epidemias e emergências.  

Adaptado - HITECH act - Gov 
USA 2011  



8. Incentivar a competição, melhorar a eficiência. 
 
9. Diminuir as disparidades entre os sistemas de 
saúde. 
  
10. Garantir que os dados de saúde de cada 
paciente estejam protegidos e seguros. 

Adaptado - HITECH act - Gov 
USA 2011  



Tecnologias Essenciais 

Prontuário Eletrônico 



Research 
Impact of computerized physician order entry 
on medication prescription errors in the 
intensive care unit: a controlled cross-
sectional trial 
 
Kristen Colpaent, Barbara Claus, Annemie Somers, 
Koenraad Vandewoude, Hugn Robays and Johan 
Decruyenaere 

Tecnologias Essenciais 

Prontuário Eletrônico 



Fonte: NEJM - 2010 



Metric:    
VTE  per  1000  Pa1ent  Days  
  
          (HA-‐VTE  +  30d  Readmit  w/POA-‐VTE)  
                    Total  Number  of  Pa1ent  Days  

  
36  month  trend  includes:  
          48,866  Admissions  
          188,446  Pa1ent  Days  
          112  VTEs  
  

Impact:    
          63%  Improvement    
          68  VTE  avoided  
          1,360  high  acuity  pa1ent  days  
  

0.955  VTE  per  1000  Pa1ent  Days  during  the  6  month  baseline  period.  
  

Subsequent  Impact  (2  phases):  
0.740  VTE  per  1000  Pa1ent  Days  (23%  improvement)  over  next  12  months.  
  

0.356  VTE  per  1000  Pa1ent  Days  (63%  improvement)  over  next  18  months.  
  

Baseline:  
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TMC VTE  
Impact: 63% reduction in VTE per 1000 Patient Days  
(36 Month Trend: September 2009 through August 2012) 



Sepsis 
Soluti

on 
Implemente

d 

Source:  Trinity Health presentation at Client Care Council, April 24, 2012 
Copyright 2011 Trinity Health – Novi, Michigan 

Exemplo 
Sepse 

2  



Tecnologias Essenciais 

Prontuário Eletrônico 



Enrollment into a time sensitive clinical study in the critical care setting: results from 
computerized septic shock sniffer implementation 
Vitaly Herasevich, Matthew S Pieper, Juan Pulido, Ognjen Gajic 

Tecnologias Essenciais 

Prontuário Eletrônico 



Exemplo de 
Resultados  

Relacionados 

3  

Visualizar laudos e 
exames 

1  



Clicar para acessar 
o Power Plan 

1  

Power Plan 
Prescrito 

2  







Resultados 
relacionados ao 

Lisinopril 



Tecnologias Essenciais 

Portais 



Tecnologias Essenciais 

VNA – Virtual Networking Archiving 



IoT (Wearables) + Telemedicina 

Tecnologias Essenciais 

•  Hospitais Públicos 
•  Hospitais Particulares 
•  Petrobrás 
•  HomeCare 



Right Living 
Pacientes precisam desempenhar um papel ativo na 

gestão de sua própria saúde 

Right Care 
Pacientes devem receber o tratamento mais 

adequado que estiver disponível 

Right Provider 
Todo profissional que tratar paciente deve ter 

registros de performance e outcomes 
comprovados 

Right Value 
Os atores no setor devem  continuamente  

preservar e/ou melhorar a qualidade do serviço  
enquanto adicionam valor 

Right Innovation 
Atores do setor devem identificar novas terapias que 

melhorem cuidados ao paciente 

Fonte: McKinsey report: The ´big data` revolution in healthcare: by B. Kayyali, D. 
Knott, and S. Van Kuiken 

Metas de prevenção de doenças + comprovar  
adesão a protocolos 

Usar técnicas comprovadas + coordenar 
prestação entre diferentes provedores 

Acelerar pesquisa + melhorar operações e resultados 
de teste  

Direcionar demanda para unidade correta + Reduzir 
readmissões  

Inovar modelos de pagamento +  Transparência de 
performance 

Aplicando sucessos das primeiras iniciativas 
e projetando em escala os ganhos com Big 
Data podem ser elevados (USA = $300 - 
$450 billion) 

Big Data 

Tecnologias Essenciais 



45 

I – Sistema de Saúde Einstein 

II – O Mundo em Rápida Transformação 

III – Desafios no Setor de Saúde 

IV – Tecnologias Essenciais no Setor de Saúde 

V – Como implementar e integrar novas tecnologias 



Aprovação 
do Projeto 

Arquitetura Gestão de 
Mudança 

SEGURANÇA 

Elementos de Risco para um Projeto 



Aprovação de Novos Projetos 
Modelo D I C E da Harvard Busines School (Estima a probablidade de um projeto ter sucesso) 

 
 
Duração (D) 

Não tem relação com a complexidade do projeto, projetos mais longos não são necessariamente 
os mais complexos. Quanto maior o período entre revisões maior o risco. 
 

Integridade (I) 
Ter as competências necessárias alocadas mais de 50% do tempo do projeto 

 
Comprometimento (C) 

Alta direção (C1) 
Empregados mais afetados pelo projeto (C2) 
 

Esforço (E) 
Esforço adicional para executar o projeto significa grande chance do projeto ter problemas 
 

DICE Score  =  D + (2 x I) + (2 x C1) +  C2 + E 
Range de 1 a 4 (onde 1 é o melhor indicador) - Total pode variar de 7 a 28 
 
7 – 14  à  Grande chance do projeto dar certo 
14 – 17  à  O risco do projeto dar errado aumenta, zona de risco 
17 – 28  à  Chance do projeto dar errado é muito grande. Acima de 19 é praticamente certo 



_ 

_ 

_ 

Custos no longo prazo Outras prioridades de investimentos  

Velocidade de implementação 

Incorporar requerimentos específicos 

Propriedade das informações 



Gestão de Mudança 

Comunicação 
•  Benefícios do projeto 
•  Evolução ao longo do tempo de implementação 
•  Apoio da alta direção 

 
Impacto em processos 

•  Mapeamento dos processos que serão alterados 
•  Avaliação do impacto na operação 
•  Definição de estratégias de mitigação de risco 

•  Mudança do escopo 
•  Capacitação 

 
Treinamento 
 
Suporte após implementação 

•  Usuários chaves 
•  Equipe técnica 
•  Fornecedor 





Segurança 

Ø  34% dos registros comprometidos nos Estados Unidos estão relacionados ao setor de Saúde 

Ø  5 dos maiores ataques aconteceram nos primeiros 6 meses de 2015. 100 milhões de registros 
comprometidos 

Ø  Ataques incluem companhias de seguro, provedores de serviço de saúde e parceiros de 
negócio 

Ø  No mercado negro os preços de registros de saúde são mais elevados do que os de cartão de 
crédito 

Ø  Com todas as informações contidas em um registro de saúde, cyber criminosos podem: roubar 
a identidade, usar o seguro, realizar cobranças fraudulentas, destruir uma reputação etc. 

•  Número do Seguro Social 
•  Informações de seguro 
•  Histórico médico 
•  Empregador 

•  Nome 
•  Endereço 
•  Data de Nascimento 
•  Endereço de email 




