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Resumo Executivo
A nuvem não é novidade na área de saúde. Há dois anos, as organizações estavam
experimentando a nuvem pública. Agora elas buscam migrar a tecnologia legada para a
nuvem e transformar dados e aplicativos utilizando recursos que não estão disponíveis
em suas soluções atuais de infraestrutura. Quarenta e quatro por cento dos CIOs da área
da saúde classificam os serviços em nuvem como uma das três principais prioridades de
investimento.1 Ontem, a nuvem tinha a ver com aspiração. Hoje, tem a ver com escala.
Contudo, apenas a metade das organizações de saúde conta com práticas e ferramentas
maduras de nuvem.2 Mesmo assim, a nuvem é uma força disruptiva que estimula a
inovação no setor. Os players na área de tecnologia para a saúde com soluções em
nuvem continuam a crescer como influenciadores do mercado. Além disso, os três
grandes fornecedores de serviços de nuvem no mercado norte-americano - Microsoft,
Amazon e Google - têm em sua mira a área da saúde e estão investindo em inovação.
A nuvem não é a única força disruptiva na área da saúde - há muitas - mas nenhuma
como o impacto da COVID-19. A pandemia expôs vulnerabilidades e acelerou as
mudanças. Ela aumentou a necessidade de resiliência e escalabilidade. Ela criou urgência
para que as organizações de saúde tratem com segurança grandes volumes de dados de
pacientes e migrem e modernizem rapidamente os aplicativos enquanto automatizam os
processos de TI para suportar uma força de trabalho remota e expandir a prestação de
assistência virtual.
Com a mudança nas prioridades de negócios, as modernas tecnologias viabilizadas pela
nuvem são mais relevantes do que nunca para a saúde. Entretanto, escalar a nuvem pode
ser complicado. Há complexidades internas a serem resolvidas. Há relacionamentos com
parceiros do ecossistema a serem explorados. Há insights de dados a serem extraídos
para melhorar a eficiência e o atendimento ao paciente. Há o peso dos investimentos
legados a ser retirado. A área da saúde chegou a um ponto crítico. Um ambiente de
nuvem híbrida pode resolver muitos dos seus maiores desafios. Mas como um setor
historicamente avesso ao risco faz com que isso aconteça com a rapidez necessária?
A boa notícia é que há um caminho a seguir. A surpresa para os líderes é que não cabe
apenas ao CIO traçar esse caminho. A implantação da nuvem em escala exige insights
que vão além do modelo tradicional de TI. As organizações têm alcançado sucesso
quando as decisões sobre a nuvem estão alinhadas à estratégia geral de negócios e dão
suporte a ela. Considerando que apenas uma em cada quatro organizações de saúde tem
um caso de negócios para a nuvem abrangendo toda a empresa, há trabalho a fazer.3
Contudo, ao trabalhar para a empresa como um todo, os players da área de saúde podem
aproveitar a nuvem para operar num ambiente onde a resiliência das pessoas, dos
sistemas e das parcerias seja entendida como primordial.

Contexto do Setor
Pressões no setor de saúde
As necessidades da área da saúde estão mudando
rapidamente e as exigências regulatórias e de mercado estão
respondendo às mudanças. A população está crescendo e
envelhecendo. A demanda e os custos dos serviços estão
explodindo. A reforma dos pagamentos está levando a uma
mudança para o reembolso baseado em valor. Ao mesmo
tempo, os consumidores esperam ter experiências rápidas,
convenientes e personalizadas. A velocidade da inovação está
abrindo as portas para novos players no mercado, e os players
tradicionais devem evoluir para se manterem competitivos. As
organizações de saúde buscam sair do tratamento da doença,
em direção a um modelo de promoção de saúde que favoreça
a sustentabilidade. Essas forças de mudança estão mais
complicadas devido ao profundo impacto causado pela
COVID-19 na área da saúde.

O cenário da disruptura
tecnológica
A realidade é que a área da saúde está diante de um novo
futuro, que está se definindo à sombra da COVID-19. Embora
haja claramente um histórico de disruptura tecnológica na
área de saúde – desde o advento de novas ferramentas de
diagnóstico e tratamentos até a introdução de prontuários
eletrônicos de saúde e telessaúde - a importância da
disruptura tecnológica nunca foi mais evidente, ou mais vital,
nesse setor.
As organizações de saúde têm a oportunidade de evoluir e
expandir as soluções de tecnologia implantadas durante a
pandemia para criar esse futuro da área da saúde. Análise de
dados avançada, automação, inteligência artificial (IA),
dispositivos para o usuário final e ferramentas de colaboração,
diagnóstico remoto, telemedicina e soluções digitais de saúde
domiciliar estão entre as importantes tecnologias
viabilizadoras por trás desses esforços. A nuvem é a
facilitadora de todas elas.

Caminho à frente
Este é o centro do cenário do uso da nuvem em escala na área da saúde. A nuvem
é uma grande facilitadora de negócios e um trampolim para o futuro. Portanto,
não é surpresa que 79% dos stakeholders na área de saúde responderam a uma
pesquisa no verão passado dizendo que a nuvem passaria a ser uma prioridade
estratégica em 2020.4 E isso ocorreu meses antes da COVID-19.
Embora cada organização de saúde seja única - e os segmentos de fontes
pagadoras e prestadores tenham mercado, clientes e dinâmicas competitivas
específicos - existem prioridades básicas de negócio que todas as organizações
de saúde devem buscar para ter sucesso.

As principais prioridades de negócios estão
acelerando a nuvem na área de saúde
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Soluções Business
Process as a Service
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"Medicare in a box"

A nuvem é o denominador comum para o “como” alcançar todas essas prioridades de
negócio. Cada uma delas é alimentada por tecnologias modernas viabilizadas pela nuvem.
Ao longo dos próximos três a cinco anos, as organizações de saúde adotarão soluções de
nuvem híbrida conforme forem se modernizando rumo à nuvem pública.
Quando os players do setor começarem sua jornada para a nuvem, no início a maioria
adotará uma estratégia de nuvem híbrida com aplicativos e cargas de trabalho de dados
em equilíbrio entre nuvens públicas e privadas. Esta é uma abordagem do tipo "o melhor
dos dois mundos" que oferece baixa latência para processos que residem na nuvem
privada ao mesmo tempo em que cria a oportunidade de inovar em escala - via IA, serviços
cognitivos e blockchain, entre outros - na nuvem pública. Esta abordagem representa uma
combinação dos benefícios de inovação e velocidade da nuvem pública com os
benefícios de conformidade regulatória e desempenho da nuvem privada.
A Saúde Digital brasileira tem acompanhado as tendências internacionais. A recente
publicação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil com foco em 202815, define um
roadmap de ações que tem como visão estabelecer a Rede Nacional de Dados em Saúde
(RNDS) como a plataforma de inovação, informação e serviços de Saúde Digital para todo
o Brasil. A RNDS é baseada em nuvem pública e na tecnologia Blockchain, o que deve
servir de inspiração e motivação para as organizações da saúde privada e suplementar.
A RNDS também passou pela necessidade de dar respostas à COVID-19 e foi por ela
impulsionada. A RNDS começou a colocar em prática a desejada interoperabilidade entre
os sistemas públicos de informação e os laboratórios privados de análises clínicas. Ainda
que em estágio inicial, a RNDS é conceitualmente robusta. Ela é a espinha dorsal da
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil e estabelece um modelo de referência para a
Nuvem Pública e para a tecnologia de Blockchain.
Contudo, as organizações de saúde mais avançadas irão além de uma estratégia de nuvem
híbrida e acelerarão a migração para a nuvem pública. Afinal, é nela que está o maior valor
tecnológico e de negócio. Há uma tremenda oportunidade para que as organizações de
saúde tenham acesso a uma gama completa de serviços nativos da nuvem. Na verdade,
muitos serviços já estão em conformidade com a legislação norte-americana de
portabilidade e responsabilidade de provedores de saúde (HIPAA) e, se devidamente
configurados, podem ser - e são - utilizados em arquiteturas de nuvem pública. Por que a
nuvem pública é o destino? A realidade é que os novos modelos de negócios do setor
exigem elementos como streaming e processamento de dados, dispositivos IoT
conectados e serviços de plataforma com parceiros do ecossistema. Tudo isso exige a
velocidade e a escala oferecidas apenas na nuvem pública. Adicionalmente, os desafios de
latência e processamento já vem sendo superados com serviços de edge computing em
nuvem pública e conectividade aprimorada via 5G, tendências que chegarão em poucos
anos ao mercado local.

A tradicional abordagem do data center amadureceu
com o tempo e passou a incluir várias formas de nuvens
TI tradicional
• Servidores físicos, alguma virtualização
• Automação de processos limitada
• Utilização abaixo do ideal

Virtualização
• Grandes hosts virtuais,
processos consolidados
• Alguma automação de
processos

Nuvem híbrida

Nuvem privada 1.0
• Altamente virtualizada
• Uso altamente otimizado
para recursos locais

Nuvem privada 2.0
SDDC

• Interoperabilidade entre
nuvens públicas e privadas
• Visão única de controle de
gestão para todos processos
• Conformidade e segurança
baseadas em políticas

Nuvem pública

Sistemas
convergentes

• Altamente virtualizada
• Uso altamente otimizado
para recursos locais

Application assured
platforms

Basicamente, o caminho para o futuro da área da saúde passa pela nuvem pública.
Enquanto há 18 meses a principal preocupação do setor envolvia identificar os
recursos que as empresas precisavam ter na nuvem e a melhor maneira de controlar o
uso da nuvem pública, o principal problema hoje é como competir em um cenário
desconhecido se a empresa não conseguir escalar a nuvem com sucesso.

A situação atual da nuvem
no setor de saúde
Nos últimos dois anos, as organizações de saúde investiram em nuvem para
promover a inovação tecnológica para prestar atendimentos e expandir o
compartilhamento de dados e plataformas abertas. Mesmo antes da pandemia,
os líderes reconheciam o papel da nuvem na transformação dos negócios e na
viabilização de novas tecnologias. Mais de 80% disseram que suas organizações
investiram em tecnologias baseadas em nuvem e big data analytics.5 Metade
relatou que seus processos estratégicos estavam na nuvem, enquanto os
principais recursos legados permaneciam em infraestrutura local.6
A pandemia forçou os líderes no setor de saúde a acelerar a adoção da nuvem.
Para dar apenas um exemplo, entre janeiro e maio de 2020, o setor de saúde teve
um aumento significativo na migração de prontuários eletrônicos para a nuvem.
Aspectos como facilidade de acesso, disponibilidade, segurança e durabilidade
pautaram essas decisões. Na verdade, a área da saúde é uma exceção, já que a
maioria dos setores sofreu reduções nas transferências de dados para fontes
externas, provavelmente devido ao impacto decorrente da desaceleração das
operações de negócios durante o lockdown.7
A COVID-19 impulsionou a nuvem como plataforma para a área da saúde. As
circunstâncias causadas pelo vírus testaram os limites da resiliência operacional
dos pagadores e prestadores e redefiniram as interações entre pacientes, suas
famílias e os profissionais de saúde. Esse cenário também causou disruptura nas
comunicações e complicou os processos manuais. Ele estimulou a rápida adoção
da telessaúde e do trabalho remoto. As organizações de saúde tiveram que
rapidamente ampliar suas infraestruturas centrais - o que foi possível graças à
nuvem. Para os tomadores de decisão, essa demanda em massa evidenciou as
vantagens da nuvem pública em relação aos atuais data centers locais ou
alternativas de nuvem privada.
Enquanto o setor de saúde está correndo para adotar a nuvem, a verdade é que
dois terços dos executivos relatam que não estão recebendo o valor esperado de
seu investimento na nuvem.8 As principais razões são a complexidade dos
modelos de negócios, o ambiente tecnológico e a disponibilidade de dados..

Setor de saúde ⎼ um ambiente complexo

Complexidade dos
modelos de negócios

Complexidade do
ambiente tecnológico

Complexidade da
disponibilidade de dados

Há anos as organizações
de saúde vêm sentindo a
necessidade de inovar,
mas os modelos
complexos de negócio
tornaram essa
transformação lenta e
ineficaz, com exceção de
pequenos grupos.

Os sistemas legados e a
"dívida" técnica causada
por pouquíssimos
investimentos na
integração tecnológica pósF&A têm comprometido os
esforços de inovação
transformadora

As organizações sofrem
com o bloqueio de dados
clínicos fragmentados.
Pesquisas revelam o que os
médicos mais querem com
relação aos prontuários
eletrônicos de saúde é o
apoio à tomada de decisões
clínicas em vez de
armazenamento de dados.

No Brasil, o investimento em Nuvem para a Saúde tem sido tipicamente
direcionado para a tecnologia em si, com os ganhos na redução de custos
de aquisição, no aumento da flexibilidade e da elasticidade da infraestrutura
e segurança da informação. Há, no entanto, uma enorme oportunidade de
utilização da nuvem pública, como estratégia de integração dos dados,
informações e processos de conjuntos de atores, reduzindo a fragmentação
e estabelecendo plataformas de ofertas de serviços que podem ir da
telemedicina à gestão do fluxo de pacientes. A pandemia escancarou a
necessidade de maior integração entre os atores da saúde, já nas suas fases
iniciais de preparação para a realização dos testes de COVID-19. Para
atender às necessidades do combate à pandemia, várias barreiras foram
quebradas, como a emblemática autorização para a realização de consultas
por telemedicina, e várias práticas foram fortalecidas – como as
conferências virtuais e o trabalho remoto. A consolidação do setor,
acelerada pelas oportunidades de aquisição reveladas pela pandemia, a
maior fluência digital da população e a evolução para modelos de
remuneração por valor – em curso na região, são movimentos estruturais
que levam a crer que a atuação em rede continuará a crescer pós-pandemia.
O caminho é sem volta.
A organização de saúde do futuro será aquela que se preparar, hoje, para a
transformação digital viabilizada pela Nuvem e, assim, se encontrar apta
para liderar, ou ao menos enfrentar, as grandes mudanças que já se
iniciaram e não tem perspectiva de término.

O ecossistema da área da saúde é complexo
A nuvem possibilita novos tipos de colaboração
Tradicional/ Atenção Cuidados
Tratamento Primária Intensivos
Longo Prazo
Atendimento
Unidades de Saúde
Ambulatorial

Pagadores
Públicos

Pagadores

Empresas

Seguradora

Registro Eletrônico de Saúde,
Programação Preventiva
Conformidade Regulatória
Automatizada

Políticas

Radiologia /
Laboratórios

Pagadores

Medicina
Personalizada

Benefício
Farmácia

Farmacêuticas
Farmácias

Gestores
de Saúde
Pública

Analytics Centrada
no Paciente

Compartilhamento
de Dados (ex.: genômica)
Fabricantes

Doutores

Prestadores
Médicos

Profissionais
de Saúde Mental

Pesquisas /
Testes Clínicos

Produto
Dispositivos
Vestíveis

Enfermeiros

As mudanças no cenário
O setor deve administrar a complexidade para acompanhar as diferentes formas de
prestação de serviços de saúde no futuro.

PAGADORES

PRESTADORES

• Mudança gradual para um modelo de
atendimento baseado em valor.

• Maior foco nos determinantes sociais
da saúde.

• Maior importância dos modelos de
atenção sob demanda e interação
integrada com os pacientes e com
todo o setor.

• Investimento em engajamento para
melhorar a aderência e a satisfação do
paciente e a interação, o
relacionamento e a confiança
médico/paciente.

• Novos players revolucionando o setor,
com foco na satisfação da rede de
prestadores e na diferenciação de
custos e serviços via insights de
análises preditivas.
• Ênfase na disponibilidade de dados,
imposta por novas medidas de
interoperabilidade.

• Ênfase na identificação de
oportunidades para conter custos e ao
mesmo tempo explorar novos modelos
de negócio para atender às
necessidades e expectativas dos
consumidores de serviços de saúde e
aumentar as receitas

Isso é impossível sem que haja disponibilidade de dados. A nuvem é a plataforma que
viabiliza Analytics, IA alimentada por dados e pode oferecer escala e velocidade para lançar
novos recursos rapidamente. Contudo, aproveitar ao máximo a análise de dados baseada
em nuvem requer uma cultura orientada por dados. Isso exige uma evolução nas atribuições
e na função do CIO e na formalização de novas funções, como diretor de dados (CDO Chief Data Officer) e diretor de análises (Chief Analytics Officer) trabalhando com toda a alta
administração para alinhar prioridades e metas de negócio. Por fim, as tecnologias
avançadas alimentadas pela nuvem podem ajudar a reduzir a demanda por mão de obra e
contribuir para reter e capacitar o quadro de pessoal para tarefas mais relevantes.

O valor da nuvem hoje
Por que a nuvem?
A nuvem deixou de ser apenas “technology play”.
É “business play”.

Os líderes de
negócios têm
interesse na nuvem.

Os provedores de
serviços de nuvem
estão priorizando o
setor de saúde.

A nuvem pública
revela um novo valor
- e é mais barata.

A nuvem pública
é mais segura
por design.

Os líderes de negócios têm interesse na nuvem
Os executivos da área de saúde costumam citar a capacidade de lançar aplicativos com
mais rapidez, mais segurança e maior agilidade como os principais benefícios da nuvem
(Figura 1). O fato de que o custo encabeçou essa mesma lista na pesquisa do ano passado
revela quão rapidamente a visão dos executivos do setor de saúde sobre a nuvem passou
de uma perspectiva transacional para uma perspectiva estratégica.
Figure 1: Os executivos do setor de saúde estão mais interessados nos benefícios da
nuvem para os negócios do que nos benefícios de custos
Capacidade de lançar aplicativos com mais rapidez

70%

Mais segurança

60%

Maior agilidade

54%

Economia de custos

52%

Capacidade de fornecer recursos de TI mais rapidamente

46%

Menor tempo de inatividade de sistemas e aplicativos

42%

(planejado e não planejado)

38%

Liberação de recursos internos

34%

Maior visibilidade e controle do uso de TI
Capacidade de dimensionar para cima ou para baixo quando necessário
(elasticidade)

30%

Fonte: Accenture, Cloud Readiness Survey in Health (Pesquisa de prontidão para a nuvem na área da saúde), 2019

Pergunta: Quais benefícios sua organização espera obter com a nuvem?

No setor da saúde, em especial, cada diretor tem um interesse específico pela nuvem e
por tecnologias modernas. Cada um deles busca um novo valor específico e se
identifica com um tipo de valor diferente:

CEO

CFO

COO

CIO

CMO

CDO

Promover a
transformação
e novos
modelos de
negócios

Transparência
de custos e
melhor gestão
de negócios de
tecnologia

Utilizar dados
para gerar
resultados por
meio da
automação

Fornecer valor
estratégico
para o negócio

Melhorar o
atendimento e
as operações
clínicas

Adaptar-se às
mudanças do
setor que estão
redefinindo o
valor

Os CIOs
procuram a
Os CEOs
Os CFOs buscam Os COOs buscam nuvem para
ajudá-los a tirar o
procuram a
a nuvem para
a nuvem para
nuvem para
limitar grandes
ajudar a integrar foco das
implantações de
ajudar a
investimentos de a estratégia de
hardware e
transformar os
capital e mudar
negócios às
software e da
investimentos em de Capex para
operações. Isso
operações e a
Opex. Eles
pode significar a gestão da
infraestrutura
inovação em
reconhecem
utilização de
novos fluxos de
oportunidades de novas tecnologias física. Isso os
deixa livres para
receita. Isso pode usar plataformas para novos
se posicionarem
significar formar de serviços
programas
como pensadores
parcerias em todo compartilhados e clínicos para
estratégicos,
o ecossistema
de reduzir a
melhorar os
proporcionando
para articular o
"shadow IT" ("TI
resultados e
liderança de
desenvolvimento oculta"), comum afetar
negócios e
de pesquisas e
no setor de
positivamente o
inovação digital.
novos produtos.
saúde.
P&L.

Os CMOs
procuram a
nuvem para obter
insights em
tempo real e
atendimento
baseado em
resultados. Isso
pode significar o
uso de insights de
dados para
reduzir as
reinternações,
melhorar o fluxo
de pacientes,
viabilizar a saúde
virtual e
proporcionar
experiências
perfeitas para
profissionais de
saúde.

Os CDOs buscam
a nuvem para
acelerar o
lançamento de
novos produtos e
serviços digitais.
Isso pode
significar
intermediar e
testar novas
formas de operar
e inovar,
lançando a
organização
numa trajetória
digital para
melhorar a
experiência e
criar produtos
orientados por
dados.

Os provedores de serviços de nuvem estão priorizando o setor de saúde
Não é apenas a liderança executiva que está percebendo o valor da nuvem para o setor de saúde. O setor
de saúde é prioridade de mercado para os principais provedores de serviços de nuvem. Microsoft,
Amazon e Google estão investindo pesado no setor de saúde e criando recursos de plataforma vertical
com ativos específicos. Essas empresas estão buscando parcerias com os principais players do
ecossistema do setor de saúde, principalmente por meio de produtos em conjunto. O objetivo é expandir
e democratizar ainda mais os seus serviços para uso além dos principais aplicativos de TI.
A Amazon Web Services, que detinha quase um terço de participação de mercado no quarto trimestre do
ano passado, fez várias aquisições relacionadas à saúde, oferece suporte a mais de 100 serviços HIPAA
elegíveis, e investiu mais de US$ 37 bilhões em P&D no ano passado.10 A empresa disse que quer dar aos
desenvolvedores as ferramentas para criar aplicativos e obter insights em toda a organização. Além de
cientistas de dados e desenvolvedores de aplicativos, a empresa pretende disponibilizar às operações, ao
marketing, aos negócios e executivos ferramentas de IA e de aprendizado de máquina que apliquem
novos tipos de inteligência em domínios funcionais.11 Esse tipo de disruptura exigirá que os players
tradicionais do setor de saúde repensem suas organizações como um todo, incluindo o papel
desempenhado pela tecnologia fora da área de TI.

A nuvem pública revela um novo valor - e reduz custos
Toda essa movimentação - essa "empolgação" dos executivos e dos
prestadores de serviços de nuvem - sinaliza a força da história de valor da
jornada para a nuvem na área da saúde. A nuvem é o caminho para que as
organizações de saúde melhorem as operações, as pesquisas clínicas e o
atendimento, pois ela garante aos negócios agilidade, colaboração e ações
orientadas por insights.

São melhorias transformacionais para todo o ecossistema do setor de
saúde. Com a estratégia e os investimentos certos em nuvem, pagadores,
prestadores, organizações de pesquisa e novos players no mercado podem
expandir suas funções, propostas de valor, modelos de negócio e parcerias
para melhorar a coordenação, entrega e resultados do setor de saúde.

A estratégia certa de nuvem compensa

Cumpra a agenda de
transformação digital

Utilize Analytics
para melhorar as
experiências dos
pacientes e tratar
melhor as doenças

Ofereça novos
benefícios de front
office, como
engajamento dos
associados

Crie eficiências
operacionais e de capital
para financiar programas
de transformação mais
abrangentes

Promova uma
cultura
organizacional
com foco na
geração de valor

Acelere a
modernização de
dados, infraestrutura
e aplicativos

Solidifique a base
de dados para mais
serviços de saúde
orientados por
insights

Facilite o acesso aos
principais padrões
abertos de saúde

Promova a padronização
para melhorar a
interoperabilidade,
reduzir a dívida técnica e
estimular o crescimento

Com base em nossa experiência, as organizações de saúde que adotam um modelo
operacional multinuvem podem registrar uma expansão de 20 a 50% na produtividade,
um salto de 30 a 80% na melhoria da qualidade e um aumento de 2 a 8x na velocidade de
implantação de novos produtos e serviços.

Os players no setor de saúde que investiram na nuvem estão
reinventando a forma como fazem negócios

Um grande pagador
no setor de saúde
está ampliando sua
proposta de valor por
meio de uma farmácia
delivery nativa da
nuvem. Ao expandir o
escopo dos serviços,
os pagadores podem
melhorar a adesão do
paciente, o que é
fundamental para
melhorar os
resultados.

Um plano da Medicare
Advantage está usando
nuvem, IA e uma
organização de ciência
de dados robusta para
transformar as
interações com
pacientes e
prestadores. Usando
análise avançada e
aprendizado de
máquina, a empresa
está reduzindo as
internações e
reinternações
hospitalares e reduzindo
os custos médicos para
as populações
atendidas por ela.

Uma grande
operadora e
prestadora de
serviços de saúde
está modernizando
seus ativos digitais
criando uma solução
nativa da nuvem que
utiliza o Health 365 da
Microsoft para
promover maior
integração entre
sistemas de
prontuários médicos
eletrônicos e os frontend digitais para
interações de
associados e
pacientes.

É importante ressaltar que a Nuvem se traduz em custo variável, o que requer gestão
adequada e a construção de aplicações otimizadas para a Nuvem que, assim, levem à
redução de custos. A noção de capacidade ilimitada da nuvem pode levar a aplicações que
consumam muitos recursos. O uso da Nuvem deve ser gerido com a mesma mentalidade
que orienta o consumo de energia elétrica: apagar a luza ao sair, utilizar equipamentos
eficientes em termos de consumo de energia.
De forma análoga, a migração para a Nuvem deve ser acompanhada por um bom
planejamento financeiro, já que ela significa passar de um modelo de depreciação de
equipamentos para OPEX. Se mal planejada, a migração pode levar a um duplo impacto na
transição, pois o OPEX pode coincidir com o “write-off” dos equipamentos locais.

A nuvem aumenta a eficiência operacional enquanto
transforma a prestação de serviços de saúde
Exemplos
ilustrativos de
uso da nuvem

Descrição

Otimizar os
processos de
atenção e
prescrição

Consolidar o Registro Eletrônico de Saúde, ao
reunir dados de prontuários eletrônicos de saúde
de diferentes redes hospitalares para identificar
anomalias para prevenir eventos adversos de
medicamentos, sinalizar tratamentos redundantes
ou conflitantes e eliminar desperdícios (ex.:
exames em duplicidade).

Reduzir as
reinternações

Identificar pacientes em risco com base no
histórico de saúde, nos determinantes sociais de
saúde, e em outras fontes de dados, como dados
de IoT, dados socioeconômicos e outras fontes
não tradicionais (atividades e preferências do
paciente, preferências de compra, etc.).

Analisar os processos e procedimentos do sistema
hospitalar para alinhar as necessidades do
paciente com os recursos dos serviços clínicos.
Otimizar o
agendamento e fluxo
de trabalho clínico

Novas ferramentas
de medicina
baseadas em
evidências
(em evolução)

Obter insights
de dados não
estruturados

Detectar
fraudes e
abusos

Utilizar ferramentas digitais e móveis, fornecer
aos profissionais de saúde acesso em tempo
real a dados e mapas de apoio à decisão
médica com base em evidências.

• Utilizar as tecnologias de texto e fala para
estruturar as interações de pacientes e
profissionais (virtuais, presenciais etc.) e agir
com base nelas.
• Capturar anotações clínicas e conversas com
profissionais de saúde; analisar histórico de
interações, correlacionar dados.

• Reduzir as fraudes (cobrança de serviços
não executados) e a prestação de serviços
desnecessários monitorando padrões,
modelando comportamentos e prevendo
prováveis problemas antes que ocorram.
• Utilizar outras fontes de dados para
melhorar a precisão.

Exemplo de solução/
fornecedor de tecnologia

ProntMed

Epimed

Há também o lado do custo para realizar o valor da nuvem na área da saúde.
É muito mais barato utilizar os recursos de nuvem pública do que usar
alternativas de nuvem local ou privada. A experiência da Accenture revela que
quando as organizações migram para a nuvem em escala e têm um modelo de
governança moderno elas podem economizar de 20 a 40%.

O futuro da Nuvem em Saúde e os desafios associados
O entendimento do poder da Nuvem na Saúde passa por uma transformação
significativa. Entendida como paradigma tecnológico, a Nuvem é um instrumento
elástico, flexível, pago como serviço, que permite aumento significativo da
eficiência operacional, segurança e produtividade. No entanto, o conjunto de
funcionalidades inerentes à nuvem, como acesso remoto, Blockchain, IA, IoT, Big
Data e Analytics, aproximam a tecnologia das necessidades da organização,
viabilizando a concepção e implementação de novos modelos de serviço, oferta
de serviços de plataforma e uso intenso de inteligência analítica distribuída.
O futuro da Nuvem em Saúde aponta para a formação de um ecossistema de
prestadores e pagadores heterogêneos de serviços de saúde que irão colaborar e
competir em plataformas de alto desempenho, com serviços inteligentes,
seguros e personalizados, levando a modelos de saúde baseados em valor e
desfecho clínico.
Com a Nuvem, inovação, informação e serviços deixam de ser exclusividade da
área de tecnologia e passam a pertencer ao domínio do C-Level que deve se
apoderar dos conceitos e explorar as inúmeras possibilidades imediatas e futuras.
As organizações de saúde brasileiras apresentam um amplo espectro de
maturidade na adoção da Nuvem. O uso de plataformas públicas de nuvem para
a Saúde já encontra referência no próprio SUS. É essencial que as organizações
reconheçam o poder transformador da Nuvem, avaliem a maturidade da sua
utilização e tomem as medidas necessárias para a adoção plena da Nuvem, como
estratégia transformadora, desejável e inevitável.

Embora com o tempo haja economia de custos, dependendo
das ondas de migração, as organizações de saúde obtêm,
ainda, benefícios estratégicos imediatos.
Ilustração do valor obtido
(não comprometido)
Casos de
negócio em
desenvolvimento

Ondas de migração

Onda 1

50
Eventos de benefício
do TCO:

Apps

Ano1

Ano 2

Ano 3

Ilustrativo

500
Apps

1000
Apps

Redefinição de ativos
Encerramento dos contratos de manutenção
Negociação de Contratos de Licenciamento
Empresarial (ELA) / licenças
Compactação de mão de obra
Redução da atualização de ativos
Fechamento do data center

Benefícios estratégicos

A economia viabilizada pela nuvem possibilita às organizações serem mais
autofinanciadas. Já se foi o tempo em que os players do setor de saúde precisavam
investir centenas de milhões de dólares durante anos, levando disruptura aos seus
negócios. Agora eles podem fazê-lo de forma iterativa. Muitos dos nossos clientes
estão usando a economia da nuvem para eliminar dívidas legadas e financiar suas
transformações digitais. Uma empresa de serviços financeiros conseguiu uma
redução de custos de 29% no desenvolvimento e lançamento de produtos,
concentrando-se numa única área de aplicação após a implantação de recursos
de extreme-programming nativos da nuvem. Isso permitiu à organização alocar
US$ 20 milhões adicionais a novos investimentos.
A nuvem pública é mais segura por design
Apesar dos claros benefícios, as preocupações com a segurança são comuns entre
as organizações de saúde que tardam em adotar a nuvem. Isto acontece, ainda que
40% dos CIOs do setor de saúde reconheçam que a nuvem pública é mais segura do
que a nuvem privada e do que os data centers locais. Essa discrepância entre o
reconhecer e o agir sugere que essas preocupações com a segurança têm origem
em percepções e mentalidades equivocadas, e não em preocupações com a
tecnologia em si. Em outras palavras, a apreensão não tem a ver com o "o quê" da
tecnologia, e sim com "como" implantá-la.
Mas eis o que todo líder do setor de saúde deve saber: A nuvem pública é mais
segura por design. Provedores de nuvem pública investem significativamente em
processos e soluções de segurança e são responsáveis por gerir parte do perímetro,
a depender do serviço contratado. Como resultado, são líderes em certificação de
segurança e privacidade de dados. Há também uma mudança importante de estado
mental: com a nuvem pública, a postura padrão é negar o acesso; usuários e serviços
devem receber permissão expressa para acessar os recursos. Esse padrão melhora
significativamente a postura geral de segurança da organização. Além disso, é
exatamente o oposto de ambientes internos inerentemente abertos, onde as políticas
são aplicadas manualmente para limitar o acesso.
Para aproveitar as vantagens dos benefícios de segurança da nuvem pública, não
basta simplesmente voltar a aplicar as práticas, processos e ferramentas de
segurança existentes. Elas devem se alinhar a outros stakeholders – especialmente ao
CISO – concentrando-se nos resultados desejados e na atualização dos controles de
segurança. Elas também devem estar preparadas para trabalhar de forma diferente
com parceiros e provedores de nuvem pública para criar e manter a conformidade
de segurança de acordo com as nuances do setor de saúde e com a HIPAA.

Por que agora?
Uma combinação perfeita de necessidade e oportunidade torna este o momento certo
para que as organizações de saúde escalem a nuvem pública para que elas mesmas
possam realizar seu valor. O setor precisa responder às mudanças no cenário - e as
tecnologias viabilizadas pela nuvem são o caminho para isso. A oportunidade é
incontestável. Os custos da nuvem diminuíram, sua funcionalidade se expandiu, os
controles de segurança são avançados e os provedores de serviços de nuvem estão
dispostos a co-investir para acelerar a transformação.

ENTRANDO EM AÇÃO
Há uma grande diferença entre pretender escalar a nuvem e agir para que isso aconteça.
Para que as organizações de saúde expandam os investimentos em nuvem pública, elas
precisam responder a três perguntas comuns.
Como nos organizar em torno da nuvem?
É preciso ter um novo modelo operacional de nuvem. É necessário promover a
colaboração em vários domínios de TI e de negócios que historicamente têm sido em
silos. Sem o nível certo de engajamento sênior e multifuncional, as organizações não
conseguem realizar todo o potencial da nuvem e terão dificuldades em promover
mudanças. Diante dos compromissos regulatórios, jurídicos e contratuais enfrentados
pelas organizações de saúde em relação à proteção de informações de saúde e
informações pessoais identificáveis, alinhar essas equipes e criar um entendimento
comum sobre a necessidade de proteger e salvaguardar os dados na nuvem de acordo
com as políticas e regulamentações é a chave para o sucesso.
Como promover a mudança rapidamente, apesar dos complexos sistemas legados
e da dívida técnica?
Embora a modernização do legado seja cara e complexa, as organizações de saúde não
precisam se deixar abater diante deste desafio. Uma abordagem possível é a de se
concentrar na modernização dos principais recursos que promovam experiências
prioritárias para a reinvenção. Não é preciso fazer tudo de uma vez. As organizações
de saúde podem dissociar esses recursos prioritários do legado (solicitações, benefícios,
sistemas de prontuário eletrônico) para facilitar o acesso aos dados de forma a gerar
insights e novas experiências digitais. As empresas não devem investir em grandes
programas de modernização com duração de vários anos sem que haja marcos
intermédios significativos.
Como precisamos pensar sobre valor para os stakeholders?
Hoje, apenas cerca de 18% dos líderes de TI do setor de saúde envolvem executivos fora
da área de TI em questões de nuvem ou em conversas sobre estratégia de nuvem. Isso
precisa mudar. À medida em que as organizações de saúde desenvolvem suas estratégias
na nuvem, é fundamental envolver líderes além dos tradicionais executivos de TI para
patrocinar a transformação. Afinal de contas, o "comprador" já não é simplesmente um
CIO ou um líder de infraestrutura. E o caso de negócios não envolve apenas custos;
envolve valor e crescimento dos negócios.
Outro valor importante da adoção em escala de nuvem é a capacidade de atrair e reter
profissionais de tecnologia de suma importância para criar e manter vantagem
competitiva digital. Uma pesquisa da Accenture [Enagaging the Developer Community,
2018] revela que 74% dos desenvolvedores esperam um ecossistema em que consigam
adquirir e aprimorar conhecimentos em plataformas e tecnologias novas, algo difícil hoje
em dia de se construir fora da nuvem.
A nuvem está a caminho na área da saúde. Na verdade, 97% dos líderes do setor - em
comparação com apenas metade dos retardatários - estão utilizando recursos baseados
em nuvem. Contudo, é preciso criar recursos para escalar a nuvem com sucesso. Isso
requer que as organizações de saúde organizem uma nova maneira de arquitetar,
governar, gerenciar e medir a forma como a tecnologia é "consumida". A pergunta não é
mais “por que” o setor de saúde precisa da nuvem e sim como a escalar num momento
em que a dinâmica do setor está evoluindo rapidamente.
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