
Uma base para o desenvolvimento da tecnologia 
dos serviços de saúde
O setor de saúde está mudando rapidamente à medida que o aumento da 
conectividade melhora a eficiência e a inovação gera melhores resultados em 
todos os setores. Agora é hora de rever as possibilidades de integração da 
tecnologia da informação e garantir que toda a infraestrutura de informações do 
seu hospital possa realmente se expandir e atender aos seus objetivos de 
negócios.

O modelo de adoção de infraestrutura (INFRAM) da HIMSS Analytics ajuda os 
líderes de serviços de saúde a avaliar e mapear os recursos de infraestrutura de 
tecnologia necessários para atingir os objetivos de negócios estratégicos e 
clínicos, além de atender aos padrões internacionais. O INFRAM é um modelo 
internacional de oito estágios (0-7) para avaliar a maturidade dos recursos e 
adoção da infraestrutura. Com o INFRAM, os prestadores de serviços de saúde 
podem ajudar a melhorar a prestação de cuidados, reduzir o risco cibernético e 
de infraestrutura e criar um caminho para o desenvolvimento de infraestrutura 
vinculado aos resultados clínicos e de negócios.

Domínios e recursos 
arquitetônicos
• Transporte: rede definida por 

software em todo o hospital

• Mobilidade: rede sem fio de alta 
disponibilidade com serviços de 
suporte a dados, voz, vídeo, 
localização e muito mais

• Colaboração: vídeo, voz e texto 
seguros e confiáveis, permitindo 
melhor comunicação de dados 
clínicos

• Segurança: automação inteligente: 
aplicação de políticas para acesso à 
rede e gerenciamento de dispositivos

• Data center: aplicação e automação 
na nuvem híbrida em toda a empresa
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Dê o 
próximo 
passo
Análise: obtenha dados referenciais para ver 
sua posição em relação a outras instituições 
de saúde

Avaliação: identifique e defina os recursos de 
domínios de infraestrutura separados, como 
transporte, mobilidade, colaboração, 
segurança e data center, e entenda como eles 
funcionam juntos.

Planejamento: desenvolva um plano de 
tecnologia estratégico e detalhado que defina 
o estado atual, o estado futuro desejado e 
cada estágio intermediário para atingir as 
metas clínicas e operacionais

Ação: obtenha as evidências necessárias para 
criar casos de negócios atraentes para 
investimentos que vinculam experiências, 
resultados e tecnologia das partes 
interessadas
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O processo de INFRAM
O INFRAM começa a avaliação com uma pesquisa 
on-line da infraestrutura de informações do 
hospital. As perguntas são relacionadas à 
presença ou ausência dos recursos e serviços de 
tecnologia necessários para dar respaldo às 
experiências desejadas.

Depois da conclusão da avaliação, o relatório de 
realização de parâmetro é fornecido quase 
imediatamente pela HIMSS Analytics. Esse 
relatório oferece uma visão geral dos estágios de 
tecnologia alcançados. Como etapa adicional, a 
empresa pode solicitar o relatório de avaliação de 
lacunas mais detalhado, que oferece níveis de 
maturidade em um subdomínio, domínio e em 
todo o nível da empresa. Esse relatório conta com 
uma matriz de rastreabilidade que permite 
rastrear quais respostas resultaram na fase de 
adoção indicada.

Com essas informações, você pode mapear um 
caminho para o investimento em tecnologia de 
infraestrutura e alcançar o estágio de adoção 
desejado do sistema de informações.

Saiba mais
Entre em contato com a Cisco em infram@cisco.com e acesse www.himssanalytics.org/infram.

Cisco, uma empresa certificada pela HIMSS 
Analytics
A instalação de novas tecnologias e a 
implementação de novos processos de 
informações em sua empresa nem sempre são 
uma tarefa fácil. Para orientar as instituições 
durante o processo, as empresas certificadas 
pela HIMSS Analytics foram treinadas 
profissionalmente em relação ao INFRAM. Essas 
empresas disponibilizam treinamento e 
orientação com eficiência à medida que você 
progride pelos estágios do modelo de 
maturidade.
Como empresa certificada pela HIMSS Analytics, 
a Cisco:
• Oferece orientação em todo o processo de 
avaliação do INFRAM
• Analisa as lacunas das fases 1 a 7 para 
identificar as principais áreas de otimização de 
infraestrutura
• Desenvolve um roadmap estratégico para a 
infraestrutura de TI para que você atinja metas 
clínicas e operacionais
• Prepara você para a validação da HIMSS 
Analytics
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