
Como isso foi feito
Ao integrar perfeitamente as soluções da Cisco,

o Hospital Águas Claras possibilitou uma
experiência única de 360º, que mudou

completamente a forma como um
hospital funciona.

Sempre à frente do seu tempo desde sua criação, o Hospital Águas Claras (HAC) - que 
faz parte do grupo Rede Ímpar - iniciou um projeto de transformação de TI para obter 
a certificação do prestigiado modelo INFRAM HIMSS Analytics Infrastructure, que apoia 
o desenvolvimento de novas estratégias de saúde, criando um ambiente de TI
mais eficiente.

A tecnologia continua mudando a forma como vivemos, 
criando processos avançados para aprimorar serviços e 
promovendo inovação. Na área médica, contar com uma 
infraestrutura de TI sólida pode fazer toda a diferença, 
permitindo oferecer melhor atendimento aos pacientes e 
condições de trabalho mais adequadas aos profissionais 
de saúde.

Hospital Águas Claras
Criando o futuro dos serviços médicos

Colaboração
Ao integrar perfeitamente as soluções da Cisco, 
o Hospital Águas Claras possibilitou uma
experiência única de 360º, que mudou
completamente a forma como um hospital
funciona.

Uma sólida infraestrutura de rede garante
integração e permite que os pacientes tenham 
acesso a dados, aplicativos 
eserviços de saúde

Rede

Alto nível de processamento 
de dados 

Os servidores UCS oferecem uma estrutura 
robusta para processar todo o tráfego de forma 
eficiente, integrando as redes com e sem fio.

Qual o resultado  

Um hospital que não precisa mais usar papel, porque tem um
ambiente integrado capaz  de transformar a jornada do paciente
e facilitar o trabalho dos funcionários, tornando-o mais seguro

e intuitivo.

Tecnologia que promove inovação
A eficiência obtida após a implantação permitiu que o hospital reduzisse

custos e trabalhasse com poucos recursos. Toda a infraestrutura de TI do HAC
Brasília é operada por apenas 3 pessoas, o que reflete a simplicidade e inovação

proporcionada por essa tecnologia.

Indoor GPS (GPS interno)
Um esquema médico de última 
geração

“Trabalhando com a Cisco e o 
parceiro Go Ahead, o HAC está 
desenvolvendo a Indoor GPS, uma 
plataforma de geolocalização que 
vai ajudar médicos, equipes e 
pacientes a se comunicarem 
e localizarem recursos e pessoas 
de forma mais eficiente”.

Sergio Brasil, Diretor de TI da 
Ímpar Serviços Hospitalares

Saiba mais sobre este caso de sucesso: 
Whitepaper 

Soluções implantadas:
• Access points Cisco 4802
• Cisco Wireless Sensor 1800
• Cisco DNA Center

• Solução Cisco SD-Access
• Cisco Catalyst 9000
• Controlador sem fio Cisco Catalyst 9800

• Cisco DNA Spaces
• Cisco ISE
• Cisco Stealthwatch

Para saber mais sobre nossas soluções,    clique aqui 
  Na Cisco, estamos prontos para ajudar você na digitalização da sua clínica ou do seu hospital.
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