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Recentemente, Cisco e Frost & Sullivan realizaram dois fóruns virtuais nos quais 
um seleto grupo de líderes de opinião, pertencentes a várias instituições de saúde 
da América Latina, compartilhou suas experiências e respondeu a perguntas 
sobre o "novo normal" para esse setor.

Os palestrantes do primeiro webinar foram Ricardo Santos, Cisco Latin America 
Lead for Education and Healthcare Industries e Juan Manuel González, diretor de 
pesquisa da Frost & Sullivan. Ricardo e Juan Manuel participaram também de um 
debate em conjunto com Carlos G. Solano, diretor de tecnologia da informação 
da TecSalud (México) e outro líder de TI no setor de saúde.

Adicionalmente, no segundo webinar, focado no Brasil, palestrou Renato 
Pasquini, diretor de pesquisa da Frost & Sullivan e, novamente, Ricardo Santos 
da Cisco. Junto a eles, participaram do debate dois executivos de instituições de 
Saúde líderes no Brasil incluindo Tiago Damasceno Felipe, Superintendente de 
TI no Grupo Leforte.

A discussão, extremamente rica em conteúdo, girou em torno da resposta e 
reação frente à Pandemia, o papel da área de TI na digitalização da Saúde e 
a maximização dos investimentos em infraestrutura para atender à crescente 
demanda. Além disso, foram discutidos planos futuros de inovação e como 
melhorar a experiência do paciente. Finalmente, procuramos identificar as cinco 
principais áreas de investimento em TI para os próximos 12 a 18 meses.
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INTRODUÇÃO
Para além da conjuntura que estamos vivendo, o setor de saúde em nossa região enfrenta desafios 
significativos que a recente pandemia aprofundou:

• Envelhecimento da população: Embora esse ainda não seja um problema tão grave na 
América Latina - como é em outras geografias -, o percentual de pessoas acima de 60 anos 
quase dobrou nos últimos 35 anos em nível regional.

• Aumento de doenças crônicas como proporção do total de enfermidades que impactam a 
população latino-americana. No México, por exemplo, doenças como diabetes e doenças 
cardiovasculares e renais avançaram significativamente para representar cerca de 25% das 
causas de morte.  

• Baixo nível de gasto em Saúde. Embora os gastos por pessoa em Saúde na América 
Latina tenham triplicado nos últimos 20 anos, ainda são 10 vezes menores que nos Estados 
Unidos e seis vezes menores que os registrados na Europa.

• Deficiente adoção tecnológica do setor na região, o que traz como consequência que os 
recursos existentes sejam utilizados de forma ineficiente e menos eficaz no tratamento dos 
problemas de saúde das pessoas.  

• Persistência de graves doenças endémicas (como a dengue ou a cólera) relacionadas ao 
alto nível de pobreza que encontramos ainda na América Latina.

Nesse contexto desafiador, a tecnologia está assumindo um papel fundamental na mudança do 
papel tradicional dos pacientes, permitindo que eles tomem decisões mais bem informadas sobre 
sua saúde e bem-estar. Hoje, por meio de portais e aplicativos móveis, os pacientes podem:

 

 Acessar resultados de estudos ou seus   
 registros médicos eletrônicos,

 Comunicar-se com os médicos,

 Programar compromissos e tele-consultas,

 Receber alertas sobre o cuidado de suas   
 doenças crônicas, 

 Solicitar prescrições e receitas eletrônicas, 

 Completar e atualizar dados e muito mais…
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Agora, essa não é a única mudança que estamos presenciando na área da saúde. Entre outros, 
devemos destacar o seguinte: 

De Curar a 
Prevenir

De estruturas 
centralizadas em 

Processos, a 
colocar o Paciente 

no centro

De uma atenção 
presencial 
limitada, a 

uma sempre 
disponível

De consultas 
esporádicas 
a processos 

holisticos

Fonte: Frost & Sullivan

É cada vez mais claro que os provedores de serviços de saúde precisam se reinventar e a disrupção 
digital parece a única opção para sobreviver à mudança. Nesse novo paradigma, a tecnologia tem 
um papel fundamental. Estamos observando o desenvolvimento de um ecossistema de novas 
tecnologias conectadas e aplicadas à saúde que permitam aos consumidores serem protagonistas do 
processo de tomada de decisão em relação à sua saúde.

É cada vez mais claro que os provedores de 
serviços de saúde precisam se reinventar e a 
disrupção digital parece a única opção para 
sobreviver à mudança.
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AS BASES TECNOLÓGICAS DA SAÚDE DIGITAL 
E, por falar em tecnologia, devemos dizer que a pandemia do Covid-19 acelerou o ritmo da 
transformação tecnológica em todos os segmentos de mercado. E o setor de saúde não é exceção. 

De acordo com Carlos G. Solano, “As três principais áreas de foco da TecSalud são o bem-estar, a 
prevenção e a longevidade. E para obter resultados, é imperativa a modernização das tecnologias 
existentes e a inovação para oferecer novos e melhores produtos e serviços aos pacientes.". Por sua 
parte, o diretor de tecnologia de um grande hospital mexicano  garante que “o papel da TI agora é 
ser esse inovador e aquele agente de mudanças rápido para permitir aproximar-nos da demanda 
dos pacientes. Além disso, estamos em um momento em que tudo voltou a zero e precisamos nos 
reinventar e aproveitar ao máximo as novas tecnologias disponíveis no mercado.”

Na opinião do diretor de inovação de um dos maiores hospitais paulistanos , “o Hospital já tinha uma 
visão estratégica da área de TI e éramos parte das conversas sobre como evoluir, como tornar o 
hospital mais tecnológico. No entanto, a pandemia foi um impulso significativo e a TI agora tem seu 
lugar na mesa onde são discutidas as principais questões. ”. 

Na visão de Ricardo Santos (Cisco), “o compromisso com a inovação de um CIO ou responsável de 
TI em uma instituição médica deixou de ser um luxo e se tornou uma necessidade. Hoje, a tecnologia 
está no centro das decisões estratégicas de qualquer empresa ou organização e isso está causando 
uma mudança de paradigma. ”
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Para Tiago Damasceno Felipe (Grupo Leforte), “antes de falar da transformação digital e a 
digitalização de processos, é necessário solucionar o problema da interoperabilidade e da integração 
dos distintos sistemas. Da mesma forma, deve ser mencionado o aspecto regulatório. Quanto 
tempo gastamos discutindo regulamentação e processos, e uma pandemia chega e faz as pessoas 
quebrarem barreiras e entenderem a necessidade premente de mudar o estado das coisas. Desse 
ponto de vista, essa experiência é realmente muito positiva. ”

Posto isto, gostaria agora de aprofundar neste ecossistema de novas tecnologias conectadas e 
aplicadas à saúde, que chamamos de "Saúde Digital". Na Frost & Sullivan, definimos Saúde Digital 
como o uso de dados e tecnologia de ponta na prestação de serviços de saúde, com o objetivo de 
apoiar e melhorar o fluxo do processo comercial, o fluxo de trabalho clínico e a gestão de dados do 
paciente. O objetivo é alcançar melhores resultados para os pacientes, ao passo em que se melhora a 
eficiência e reduz os custos. A Saúde Digital é multidisciplinar, mas se concentra principalmente em 
três domínios: automação dos processos de saúde, participação do paciente e mobilidade.

Repassemos, agora, algumas das tecnologias principais que estão hoje impulsionando a Saúde 
Digital: 

.

+

IA Segurança
Cibernética Femtech Big Data IoMT

Fonte: Frost & Sullivan

Inteligência Artificial (IA). Espera-se que sua adoção acelere devido à necessidade de automatizar 
a tomada de decisão baseada em evidências. Entre outras coisas, a IA pode identificar padrões 
ocultos nos dados que podem ajudar um médico a prescrever tratamentos mais personalizados e já 
está colaborando com eles durante as operações (cirurgias assistidas por robôs), com atendimento 
virtual ao paciente (por meio de assistentes virtuais) e com a melhoria de processos (através da 
assistência em processos administrativos). 

Na Frost & Sulllivan, prevemos que esse mercado crescerá rapidamente globalmente nos próximos 
anos. Os principais fatores para que essa tecnologia ganhe impulso serão o desenho de mecanismos 
de consenso informado dos pacientes e a conformidade com as regulamentações de dados.
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Segurança cibernética. A crescente participação dos pacientes nos processos, a IoT e o Big Data 
estão trazendo mais pontos de vulnerabilidade para os hackers, que estão usando cada janela de  
oportunidade para expor ou capturar informações pessoais dos pacientes, para obter assistência 
médica ou prescrições fraudulentas e abrir novas linhas de crédito, entre outros crimes. 

Como resultado, não apenas as entidades médicas e os prestadores de serviços de saúde receberão 
maiores multas e regulamentações mais rigorosas, mas também os procedimentos com pacientes 
poderão ser afetados se certos dados relacionados aos seus tratamentos forem corrompidos. Em 
resumo, é pouco provável que os prestadores de serviços de saúde consigam acompanhar essas 
ameaças sem fazer investimentos significativos em tecnologia e pessoal qualificado. 

Femtech. Esse termo nasceu para definir startups de tecnologia que criam produtos de saúde 
centrados nas mulheres. A relevância desse segmento é tamanha que o mercado global da Femtech 
alcançará um valor de US$ 50 bilhões em 2025, segundo a Frost & Sullivan. Sem dúvida, ele se 
tornará um componente crítico e estará entre as cinco principais áreas de investimento da indústria 
da saúde.

Big Data. A prestação de serviços de saúde está gerando grandes quantidades de dados que 
podem ser usados para melhorar os tratamentos e tornar outros processos mais eficientes. As 
informações são capturadas em registros médicos eletrônicos, ou através de dispositivos médicos 
conectados e até em smartphones.

No entanto, a grande maioria desses dados é inconsistente e reside em silos. Os provedores de 
serviços de saúde serão forçados a adotar soluções de Big Data e combiná-las com ferramentas 
avançadas de análise que permitem gerar uma base de informações sobre a qual atuar para 
melhorar os tratamentos e o trabalho clínico.

Internet das Coisas Médicas (IoMT em sua sigla em inglês). O IoMT é uma infraestrutura conectada 
de dispositivos médicos, aplicações de software, sistemas e serviços de saúde. Esse fenômeno 
abre as portas para diagnósticos mais precisos, menos erros e custos mais baixos de atendimento. 
Por meio de aplicativos em nossos smartphones, a tecnologia permite aos pacientes enviar suas 
informações aos médicos para monitorar seu status de saúde, rastrear e prevenir doenças crônicas.

Embora os benefícios da Internet das Coisas Médicas sejam numerosos, essa tecnologia também 
apresenta alguns desafios, como privacidade e segurança da informação, escalabilidade e 
armazenamento de dados, diferentes protocolos de comunicação e o custo de desenvolver estas 
soluções. 

Em suma, como vimos, o mercado de saúde está ávido por adotar inovações que melhorem sua 
experiência e resultados clínicos. No futuro, outras tecnologias em desenvolvimento se unirão 
a essas tecnologias e aumentarão o potencial da Saúde Digital, como reconhecimento facial, 
processamento de linguagem natural ou blockchain. 

Em suma, como vimos, o mercado de saúde está 
ávido por adotar inovações que melhorem sua 
experiência e resultados clínicos.
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TELESSAÚDE, CHEGOU PARA FICAR 
Não podemos negar que, no âmbito dos programas de distanciamento social aplicados em nossos 
países, o atendimento virtual se tornou crítico para a prática da medicina. Em tempos de pandemia, 
o primeiro impacto foi a diminuição das visitas de rotina, dos controles e das intervenções não 
emergenciais. Pouco a pouco, isso foi mudando e o uso do Telessaúde permitiu não apenas voltar a 
fazer consultas, mas também tratar com segurança pacientes contagiosos. 

Para o diretor de inovação de um dos maiores hospitais paulistanos , “a irrupção da telemedicina 
que discutíamos há muito tempo finalmente aconteceu e conseguimos nos adaptar rapidamente 
graças à infraestrutura tecnológica que tínhamos. No entanto, é claro, ainda há muitas questões que 
precisam ser discutidas, por exemplo, como implementar uma prática segura de telemedicina? Como 
integrar sistemas para que tudo funcione? Como medir os sinais vitais da pessoa de maneira virtual? 
Quais equipamentos ou recursos são necessários para realizar medições remotas? ” 

Por sua vez, Carlos G. Solano (TecSalud) comenta que “criamos rapidamente uma aplicação Triage 
que os pacientes podiam acessar de seus dispositivos móveis e responder a perguntas sobre seus 
sintomas, para que a equipe médica pudesse iniciar o diagnóstico o quanto antes. Ao mesmo tempo, 
começamos a experimentar robôs para que os médicos possam visitar remotamente pacientes 
infectados com COVID-19 que foram hospitalizados em áreas restritas dentro do hospital. ”
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Na opinião do diretor de tecnologia de um grande hospital mexicano , “já estamos no momento 
em que trago todos os meus sinais vitais em um pequeno relógio, em uma pulseira, e isso está 
chegando ao médico em tempo real, está chegando ao hospital, de tal forma que podemos disparar 
um alerta ou o médico ligar para você. Já estamos fazendo uma medicina realmente proativa para o 
paciente. Uma medicina em que o paciente é o centro e onde estamos colocando todos os recursos 
digitais, tanto do hospital quanto dos médicos, para fazer com que o paciente se sinta seguro 
na instituição, se sinta seguro do seu médico e saiba que pode contar com nós e que temos os 
elementos da tecnologia para dar um acompanhamento e continuidade. Inclusive, mesmo depois de 
deixar a instituição em que você foi tratado nós teremos seus dados para poder manter um histórico 
médico eletrônico que não está apenas no hospital, mas (também) no telefone celular do médico e 
que, a qualquer momento, estará em um repositório (se as autoridades e a legislação permitirem) 
de tal maneira que, se você sofrer algum incidente ou acidente ou por qualquer doença que tenha, 
poderá ser atendido em qualquer outra instituição. ” 

Cabe esclarecer que o espaço da Telessaúde inclui não apenas consultas virtuais, mas também o 
monitoramento remoto de pacientes e o mercado de mHealth (ou saúde móvel), que começaram a 
se vincular mais de perto, gerando fusões e aquisições significativas antes da atual crise de saúde. 
Portanto, esse já era um mercado em franca expansão global, crescendo acima de 35% em 2019, de 
acordo com estudos da Frost & Sullivan.  

Vale ressaltar que as vantagens deste modelo são inúmeras, incluindo agilidade, acessibilidade 
e seu escopo, além de economizar tempo para os pacientes. Além disso, os consumidores 
estão se tornando cada vez mais conscientes dos benefícios de monitorar sua saúde e estão 
preocupados com a crescente escassez de médicos e especialistas. A população como um todo está 
envelhecendo e muitos pacientes residem em áreas onde os profissionais de saúde são raros. Mas 
também existem vantagens para os médicos que podem usar ferramentas diferentes para consultar 
seus colegas, independentemente de sua localização.

Benefícios Desafios

- Agilidade -
- Acessibilidade -

- Alcance -

- Regulação -
- Escalabilidade -

- Segurança -

Fonte: Frost & Sullivan
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Por outro lado, deve-se reconhecer que essa prática enfrenta certos desafios na América Latina 
que incluem vários aspectos, como a regulamentação e definição de Telessaúde, a escalabilidade 
dos sistemas e dos próprios profissionais de saúde, a fim de responder aos picos de demanda, a 
conectividade necessária para obter serviços funcionais de Telessaúde e, é claro, a segurança e a 
privacidade de dados e informações.

Na visão de Ricardo Santos (Cisco), embora o uso da Telessaúde tenha sido viável no contexto 
atual, ficou claro que é essencial que as instituições modernizem sua infraestrutura de TI para prover 
uma experiência de qualidade ao paciente que recebe serviços remotamente, incluindo consultas 
médicas, visitas virtuais, orientação clínica, monitoramento remoto para teletriagem, prescrição de 
medicamentos, etc. Portanto, essa infraestrutura de TI deve ter um alto nível de disponibilidade e 
confiabilidade. Da mesma forma, deve ser escalável para atender um grande número de pacientes 
com a mesma qualidade de serviço e, acima de tudo, deve ser segura (para enfrentar as ameaças 
de ataques cibernéticos). Portanto, é recomendável levar em consideração e adotar boas práticas 
internacionais e modelos de adoção de tecnologias - como é o caso do modelo INFRAM da HIMSS 
Analytics - para estruturar um roteiro de investimento para modernizar a infraestrutura de TI e 
garantir uma experiência de qualidade ao paciente (QoE - Quality of Experience).

Apesar do exposto anteriormente, podemos afirmar que a Telessaúde chegou 
para ficar, permitindo: 

1. Melhorar os resultados para o paciente e adaptar os serviços de atenção
médica às necessidades individuais do paciente.

2. Proporcionar uma experiência única e contínua de atendimento ao paciente.

3. Capacitar médicos e pesquisadores para tomar decisões com base em
evidências do mundo real.
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AS 5 PRIORIDADES FUNDAMENTAIS DO SETOR DE SAÚDE DIANTE DO 
"NOVO NORMAL" NA AMÉRICA LATINA 
A transformação digital permite um benefício fundamental no setor de saúde: melhorar a 
experiência do paciente durante o tempo em que ele ou ela está se relacionando com o sistema de 
saúde.

Concluindo, gostaria de compartilhar com vocês cinco perguntas que cada instituição e organização 
médica deve começar a se fazer e que são essenciais para o que está por vir:

Em primeiro lugar, como atender às expectativas dos novos consumidores de saúde, ou seja, dos 
pacientes do século XXI? 

Concluindo, gostaria de compartilhar com você cinco perguntas que cada instituição e organização 
médica devem começar a se fazer e que são essenciais para o que está por vir:

Primeiro, como atender às expectativas dos novos consumidores de saúde, ou seja, pacientes do 
século XXI?

Sem dúvida, a transformação de vários setores da economia em um paradigma centrado no cliente e 
em sua experiência, está levando os latino-americanos a esperar um alto nível de atenção de todos 
os seus provedores, incluindo os de serviços de saúde.

Então, como oferecer serviços de saúde com resultados otimizados para cada paciente 
individualmente?

Os pacientes de hoje exigem conhecer os detalhes e as opções que têm para resolver seus 
problemas de saúde, e quais foram os resultados e as avaliações de outros pacientes que estão 
enfrentando circunstâncias semelhantes. Os resultados devem ser especificamente relevantes para 
o paciente individual e seu contexto particular.

Em terceiro, como reestruturamos e empoderamos nossos funcionários para que seu desempenho 
seja o melhor?

Novas ferramentas digitais permitem que os funcionários avaliem seu desempenho e aproveitem ao 
máximo seu treinamento profissional, liberando-os da papelada para se concentrar no atendimento 
ao paciente. 

Da mesma forma, como remover custos desnecessários e liberar recursos para inovar e melhorar 
o atendimento aos pacientes?

Novas tecnologias, como a Internet das Coisas e o Machine Learning, permitirão estabelecer a 
base para um negócio mais inteligente. Agregando capacidades de análise, previsão e simulação 
integradas para garantir um sistema nervoso mais ágil para toda a organização.

Por fim, você também deve se perguntar: como oferecer uma medicina personalizada com base em 
evidências e dados do mundo real? 

A mudança mais radical que a economia digital traz está sendo impulsionada pela 
hiperconectividade e pelo Big Data. Isso transformará quase todos os modelos de negócios no setor 
de saúde. A capacidade de monitorar pacientes, coletar seus dados e reagir precocemente ou até 
prever condições médicas, mudará enormemente a cadeia de valor desse setor e a maneira como os 
profissionais de saúde prestam assistência e cuidam de seus pacientes. 
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Pensando no que vem, Tiago Damasceno Felipe (Grupo Leforte) considera que “teremos um 
novo normal até 2022 ou 2023. Já que no que resta de 2020, as organizações e seus modelos de 
negócios deverão sobreviver à crise atual e a economia brasileira. Possivelmente em 2021, com 
a chegada de uma vacina, começaremos a ver uma recuperação, e as principais características do 
que será o novo normal, incluindo novas maneiras de se comportar e interagir com as pessoas e 
mudanças na maneira como consumimos diferentes serviços, incluindo os da Saúde. Então, teremos 
que nos adaptar à realidade do novo consumidor de saúde. Sem dúvida, a principal transformação 
ocorrerá devido ao fato de o digital já fazer parte do negócio. 

Para finalizar, Ricardo Santos (Cisco) conclui que “tirei desses eventos a ideia de que não 
deveríamos descrever esse momento como transformação digital, mas como aceleração digital, uma 
vez que as organizações e instituições parecem ter muito claro como promover a mudança para 
corresponder às circunstâncias em que temos que viver nestes tempos. ”

Para Frost & Sullivan, é inegável que a digitalização da Saúde ainda enfrenta importantes desafios 
na América Latina, especialmente em termos de pessoas, processos e tecnologias. O desafio 
hoje é reduzir ao máximo o impacto negativo que essa pandemia terá no setor e aproveitar essa 
experiência para retomar um caminho acelerado de melhoria, aproveitando o poder das ferramentas 
digitais. 
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