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A rede digital melhora a experiência da equipe e do paciente 

Presença global com um local único 
O Dr. Tom Janzen tem muitas funções. 
No momento, ele trabalha como médico 
e diretor-chefe de informações médicas 
(CMIO) no London Health Sciences 
Centre. As responsabilidades dele vão 
desde tratar os pacientes até administrar 
a equipe e o treinamento médico. Ele 
também é um palestrante requisitado. 

Então, seu tempo é precioso. Era difícil 
entrar em contato com o Dr. Janzen, e ele 
estava cansado de perder horas e horas 
em viagens nacionais e internacionais. Ele 
precisava estar acessível para sua equipe 
médica e ajudar a garantir a produtividade, 
além de oferecer palestras e cursos de 
saúde remotamente.

Melhorar a colaboração e a produtividade 
também era uma prioridade para o vice-
presidente de serviços diagnósticos e 
CIO, Glen Kearns. “Em atendimento ao 
cliente, por exemplo, nós ficamos entre os 
primeiros do setor de serviços de saúde”, 
conta ele. “Nosso objetivo agora é sermos 
ainda melhores.”

Uma rede digital pronta para a 
transformação nos serviços de 
saúde
O hospital aproveitou a oportunidade 
para reduzir viagens, otimizar fluxos de 
trabalho e aumentar a comunicação entre 
especialistas de saúde de várias áreas. 
“Com a Cisco, analisamos o panorama 
global e alcançamos o objetivo com uma 

abordagem de ponta a ponta, ao invés de 
contratar sistemas e produtos pontuais 
divididos em silos”, complementa Kearns.

A Cisco Services ajudou a avaliar o 
preparo da rede e a identificar uma 
estratégia a longo prazo para transformar 
o departamento de TI do campus. A base 
é uma infraestrutura pronta para a Cisco® 
Digital Network Architecture. Ela ajuda 
várias filiais do hospital e locais remotos 
a agir como uma entidade única que 
compartilha dados em tempo real de modo 
seguro e confiável. 

“Com o Cisco DNA, toda a nossa equipe 
médica está conectada”, diz Kearns. 
“Nossos pacientes podem ver e sentir 
o profissionalismo que investimos no 
atendimento.” 

Os dados dos pacientes não dependem 
mais de anotações escritas à mão 
por vários funcionários, e agora são 
coletados diretamente de dispositivos 
móveis. A equipe pode se comunicar 
com enfermeiros, farmacêuticos e outros 
médicos especialistas com confiança, com 
todos conectados às informações corretas 
do paciente.

“Em dois anos, aumentamos de 
2.000 dispositivos móveis para mais de 
10.000”, diz Dave Schned, diretor de 
infraestrutura integrada de TI. “O Cisco 
DNA ajuda a garantir que o crescimento 
de dispositivos impulsione a inovação, e 
não mais encargos administrativos.”

Soluções
• Fornecer acesso rápido e 

seguro a dados médicos e 
especialização com a Cisco 
Digital Network Architecture

• Melhorar o atendimento com o 
Cisco Wireless

• Aumentar a produtividade e 
a colaboração dos médicos 
especialistas 

• Simplificar o gerenciamento do 
departamento de TI com o Cisco 
Prime® Infrastructure
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Melhorar situações adversas de 
medicamentos em 40%

Disponibilizar médicos para 
passarem mais tempo com 

pacientes 

A empresa London Health Sciences, 
com várias filiais, está conectada por 
um anel óptico por toda a cidade por 
uma plataforma Cisco ONS. Junto com 
os switches Cisco Catalyst, ela fornece 
conectividade rápida e segura a sete 
hospitais e várias clínicas remotas. 
O design da rede tem redundância 
dupla integrada. Assim, no caso de um 
evento improvável em que um link fique 
inoperante, a rede continua ativa. 

Os rigorosos requisitos de conformidade de 
Ontário quanto à segurança e privacidade 
dos dados são atendidos com os firewalls 
ASA de última geração da Cisco que 
protegem contra ameaças de malwares.

“Nossos firewalls se integram facilmente 
à infraestrutura da Cisco e às soluções 
futuras, como a filtragem da Web e a 
proteção contra invasões, o que forma 
uma estratégia mais ampla de segurança 
digital”, diz Schned.

Essa infraestrutura abrangente de WAN e 
LAN se conecta a mais de 2.600 access 
points sem fio Cisco Aironet™ e 
40.000 endpoints ativos. Há três zonas 
de segurança sem fio: uma para a 
equipe central, uma para fornecedores e 
prestadores de serviços externos e Wi-Fi 
gratuito para convidados, como pacientes 
e visitantes. Todos, independentemente 
da função, estão conectados. Isso 
transforma a experiência dos funcionários 
e pacientes no hospital. 

“Com uma rede sem fio universal, ninguém 
parece frustrado enquanto procura sinal”, diz 
Schned. “A equipe médica pode trabalhar 
sem problemas, enquanto os pacientes 
ficam menos estressados e podem ficar 
em contato com amigos e familiares.”

As equipes médicas sempre têm acesso 
seguro aos registros dos pacientes, aos 
resultados de exames e aos aplicativos 
clínicos, quando e onde precisarem. Isso 
resulta em decisões mais rápidas e com 
mais informações, além de melhorar 
o atendimento ao paciente. Antes, os 
funcionários se deslocavam várias vezes 
entre postos de enfermagem, armários de 
remédios e o leito do paciente. Agora, o 
Wi-Fi conecta 2.000 estações de trabalho 
móveis sem fio, para que os funcionários 
possam trabalhar e administrar o 
atendimento em movimento. 

“Usando as estações de trabalho 
móveis, podemos verificar a medicação, 
o paciente e a pessoa que administra o 
leito”, diz Schned. “Isso resultou em uma 
melhoria de 40% nos efeitos colaterais 
dos medicamentos.” 

Para proteger a integridade da rede, o 
London Health Services escolheu os 
serviços Cisco Prime® Infrastructure e 
Smart Net Total Care. O primeiro oferece 
monitoramento proativo e gerenciamento 
simples e unificado para domínios com 
e sem fio. O segundo ajuda a garantir 
acesso rápido à competência técnica da 
Cisco, com gerenciamento de contratos 
e de inventário automatizado. O resultado 
combinado é uma resolução mais rápida 
de falhas, maior tempo de atividade e 
melhor experiência do usuário final. 

“Nossa rede da Cisco reúne tudo isso”, 
diz Kearns. “Ter uma plataforma sólida 
para saúde digital é fundamental. 
Podemos trabalhar com mais eficiência, 
flexibilidade e segurança, além de 
oferecer melhores resultados e melhor 
qualidade no atendimento aos pacientes 
com segurança.”

Colaboração para pacientes, 
alunos e colegas
O prestador de serviços de saúde 
aumentou ainda mais a produtividade 
com as soluções de Colaboração da 
Cisco. “Tenho um telefone da Cisco na 
minha mesa e o Jabber está aberto no 
meu desktop”, diz Kearns. 

Antes, o hospital tinha que arcar com 
as despesas de pagers para uma 
equipe de 6.000 pessoas. Até agora, 
2.000 usuários mudaram para a 
tecnologia Cisco Jabber®, reduzindo 
custos e aumentando a produtividade. 
Por exemplo, os médicos podem ver 
a disponibilidade de colegas e usar o 
bate-papo de mensagem instantânea 
para resolver problemas imediatamente.

A conectividade de vídeo da tecnologia 
Cisco WebEx® teve um enorme impacto. 

“Eu posso trabalhar em casa e 
compartilhar minhas palestras e cursos 
on-line, e a qualidade é exatamente 
como a de uma reunião presencial”, 
afirma o Dr. Janzen. “Isso transformou 
completamente meu dia de trabalho.”

Conectar informações sobre jornadas 
dos pacientes e fluxos de trabalho 

clínicos com funcionários conectados

As soluções de colaboração 
da Cisco Digital Network 
Architecture ajudaram a:
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Para mais informações:
Para obter mais informações sobre 
as soluções da Cisco apresentadas 
nesse estudo de caso, acesse:

www.cisco.com/go/customerstories

www.cisco.com/go/collaboration

www.cisco.com/go/dna

www.cisco.com/go/wireless

www.cisco.com/go/networking

www.cisco.com/go/security

www.cisco.com/go/healthcare.

Devolvendo o tempo aos pacientes
Antes, quatro reuniões poderiam ocupar 
o dia todo, mas agora o tempo do Dr. 
Janzen é usado de modo eficiente. 

“Com o WebEx, posso viajar 
virtualmente para o norte de Ontário 
durante minha hora de almoço”, conta. 

De avião, a viagem levaria quatro horas 
por trajeto, ocupando dois dias do seu 
horário de trabalho. 

“Consigo fazer duas ou três 
apresentações no mesmo dia, terminar 
meu trabalho clínico e estar em casa 
com minha família à noite. Antes, isso 
não era possível”, acrescenta.

Além da eficiência do tempo, a 
tecnologia Cisco WebEx também ajuda o 
Dr. Janzen a treinar os usuários em vários 
locais com uma única sessão. Isso ajuda 
a garantir que médicos e enfermeiros 

tenham sempre as qualificações 
profissionais mais atualizadas, e que 
não sejam desviados do atendimento ao 
paciente sem necessidade. E, é claro, 
os custos de viagens também foram 
consideravelmente reduzidos.

O Canadá tem uma exigência mínima 
de 50 horas de treinamento por 
médico anualmente. As soluções de 
Colaboração da Cisco ajudam a liberar 
até cerca de 100 horas do tempo dos 
médicos por ano, o equivalente a até 
600 consultas extras com pacientes.

A migração para o serviço de saúde 
digital está ajudando o London Health 
Sciences a obter informações mais 
detalhadas e mais consolidadas com 
relação às jornadas de atendimento ao 
paciente. Isso cria oportunidades para 
melhorar os fluxos de trabalho clínicos e 
continuar melhorando o atendimento ao 
paciente. 

“Consigo fazer duas ou três 
apresentações no mesmo dia, 
terminar meu trabalho clínico 
e estar em casa com minha 
família à noite. Antes, isso não 
era possível.”

Dr. Tom Janzen
Médico e CMIO

London Health Sciences Centre

Produtos e serviços
Roteamento e switching
• Plataforma de aprovisionamento 

multisserviços Cisco ONS 15454 
SONET

• Switches Cisco Catalyst® séries 
2900, 3500 e 6500

Sem fio
• Access points sem fio Cisco 

Aironet™ 3600 e 3700

• Controladores sem fio Cisco 5520

Segurança
• Dispositivos de segurança 

adaptáveis Cisco ASA 5500 Series 

Gerenciamento 
• Cisco Prime Infrastructure

Collaboração
• Gateways Cisco VG Series

• Cisco Unified Communications 
Manager 

• Cisco Unified Contact Center 
Enterprise

• Cisco Jabber

• Cisco WebEx

• Cisco IP Phones 6000 e  
7000 Series

Serviços
• Cisco Network Optimization 

Service

• Serviço Cisco Smart Net Total 
Care™
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