
Diretoria de saúde da Abertawe Bro Morgannwg University 
Serviços de saúde

A diretoria de saúde da ABMU automatiza as operações e revitaliza 
as experiências do paciente e da equipe com a Cisco Digital Network 
Architecture

Digitalização da experiência 
clínica e aumento da 
produtividade
A diretoria de saúde da Abertawe Bro 
Morgannwg University (ABMU) idealizou um 
sistema para simplificar o preenchimento 
de formulários e anotações, aumentando 
a mobilidade de médicos e enfermeiros 
e, consequentemente, proporcionando 
melhor atendimento nos hospitais e na 
comunidade.

Hamish Laing, diretor médico executivo 
e CIO diz: “As pessoas estão vivendo 
mais e a complexidade do atendimento 
está aumentando. Também nos 
deparamos com restrições financeiras 
e lacunas de habilidades, uma vez que 
funcionários estão deixando o serviço 
ou estão se aposentando. A digitalização 
lida com esses desafios ao capacitar 
os atendentes a obter e compartilhar 
especialidades clínicas, além de trabalhar 
com eficiência em qualquer lugar”.

Cuidando de cerca de 500.000 pessoas 
no sudoeste de Gales e com um centro 
nacional de queimaduras, que abrange o 
sul de Gales e o sudoeste da Inglaterra, 
a ABMU adotou a Cisco® Digital Network 
Architecture como a base de uma 
estratégia progressiva de TI. A nova 
infraestrutura atende quatro importantes 
hospitais, serviços de comunidade e de 
saúde mental, primeiro atendimento, 
ambulância aérea e serviços de 
atendimento em domicílio.

Gareth Siddell, gerente de rede, 
explica: “Precisamos ajudar a empresa 
a se mover mais rápido, com mais 
eficiência e mais segurança. Para isso, 
precisávamos transformar a rede e as 
operações de TI com os avanços mais 
recentes de mobilidade, nuvem, dados 
analíticos e a Internet das Coisas 
(IoT)”.

O acesso seguro automatiza as 
operações de rede
A infraestrutura de TI agora conecta os 
hospitais Neath Port Talbot, Morriston, 
Singleton e Princess of Wales. Switches, 
infraestrutura sem fio e servidores 
da Cisco formam um backbone IP 
de alta velocidade, assegurado que 
os aplicativos clínicos e os grandes 
arquivos de dados fluam de forma rápida 
e segura. Enquanto isso, com o Wi-Fi 
Cisco, a equipe e os visitantes têm uma 
experiência móvel mais conectada.

As redes com e sem fio são gerenciadas 
pela Cisco Prime™ Infrastructure. Com 
uma única tela significa que a equipe 
de TI pode simplificar e automatizar as 
tarefas de gerenciamento muito mais 
rápido do que antes, além de monitorar 
e controlar proativamente a utilização 
da rede. Os serviços podem ser 
implantados com rapidez e executados 
em qualquer lugar, independentemente 
da plataforma subjacente: física, virtual, 
no local ou na nuvem.

Soluções
•	 Evoluir	as	operações	de	rede	
e	de	TI	com	a	Cisco	Digital	
Network	Architecture	e	melhorar	
a	experiência	da	força	de	
trabalho,	do	paciente	e	do	
visitante	com	o	Cisco	Wi-Fi

•	 Reduzir	os	riscos	das	
ameaças	digitais	com	o	Cisco	
Security	integrado,	com	a	
simplificação	do	gerenciamento	
de	TI praticamente	sem	
interferências	do	Cisco	Prime.

•	 Colaboração	eficiente	com	
a	tecnologia	Cisco	Unified	
Communications	e	Jabber,	
virtualizada	no	servidor	Cisco	UCS
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Respostas de emergência 
rápidas e eficientes

Suporte avançado e eficiente 
para assistência em domicílio 

A segurança de ponta a ponta reduziu 
bastante as ameaças digitais. Como 
parte do design da Digital Network 
Architecture, os firewalls de próxima 
geração no perímetro de rede são 
complementados com proteção 
integrada ao longo da malha de 
switching. A equipe de TI define as 
políticas de segurança usando o 
Cisco Identity Services Engine (ISE), 
controlando quais usuários e dispositivos 
podem se conectar à rede e quais 
dados e recursos eles podem acessar.

“Os hospitais precisam ter processos 
de segurança confiáveis estabelecidos”, 
acrescenta Gareth Siddell. “Com o 
Cisco ISE, apenas o pessoal autorizado 
pode usar dispositivos móveis para 
acessar um armário de medicamentos. 
Além disso, o controle do inventário da 
farmácia é automatizado pelo nível do 
estoque e pelo médico”.

Agilidade com serviços de saúde 
conectados
Esse serviço avançado beneficiou 
principalmente o Serviço de 
transferência e recuperação médica 
(EMRTS, Emergency Medical Retrieval 
and Transfer Service) Cymru e os 
médicos que trabalham a bordo dos 
helicópteros da Air Ambulance Charity 
de Gales. Esse serviço nacional também 
é oferecido pela ABMU.

A equipe do EMRTS verifica mais de 
900 chamadas de emergência durante 
um turno de 12 horas, buscando pelos 
pacientes mais enfermos ou feridos para 
enviar a equipe de cuidado intensivo 
para todo o País de Gales. Cada 
segundo é importante. Antes, as equipes 
de resposta terrestre e por helicóptero 
eram prejudicadas por uma cobertura 
sem fio irregular e conexões fixas lentas.

Começando por Gales, a equipe de 
TI estabeleceu uma infraestrutura de 
rede segura usando as redes da Cisco 
e o acesso a dados móveis em duas 
semanas. Normalmente, demoraria 

cerca de seis meses para solicitar 
linhas de comunicação fixas e instalar 
a infraestrutura relevante. Sem a ágil 
solução de rede, o serviço não teria 
começado na hora.

Agora, com velocidades de LAN de 
10 Mbps e até 30 Mbps em Wi-Fi, os 
profissionais de resposta a incidentes 
partem para a ação rapidamente. Com 
os access points Cisco 802.11ac, uma 
maior escala e cobertura ajudam a 
ABMU a se conectar com um número 
cada vez maior de dispositivos de 
forma mais confiável. O Roteador de 
serviços integrados Cisco 819 (ISR) 
auxilia nas comunicações remotas 
de alta velocidade em aplicativos 
móveis, melhorando a eficiência e a 
produtividade das ambulâncias aéreas.

David Rawlinson, gerente de informática 
clínica do EMRTS Cymru, diz: “É muito 
mais rápido se comunicar e compartilhar 
informações ao vivo, como as condições 
de viagem e do tempo e a situação 
na área do acidente. Isso significa que 
podemos cuidar primeiro dos casos 
mais graves pois estamos mais bem 
informados.

Funcionários do hospital capacitados 
podem estar onde é preciso para 
oferecer atendimento adequado e 
eficiente. Equipados com telefones 
IP Cisco Unified e telefones sem 
fio, é muito mais fácil para esses 
funcionários permanecerem em contato 
e trabalharem em movimento.

Com laptops e tablets com a tecnologia 
Cisco Jabber®, eles podem ver quando 
os colegas estão disponíveis e enviar 
uma mensagem de bate-papo para 
obter resposta instantânea, ou chamar 
outros especialistas em uma chamada 
de vídeo caso seja necessária uma 
discussão em equipe. Para simplificar 
o gerenciamento, os softwares Cisco 
Unified Communications e Jabber 
foram virtualizados nos servidores 
Cisco UCS®.

Operações automatizadas de 
rede com acesso seguro

A Cisco Digital Network 
Architecture está ajudando a 
ABMU a se beneficiar com:
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“A digitalização é a forma 
como continuamos a 
melhorar nossos serviços 
clínicos. A rede agora é 
uma parte integrada dos 
negócios, ajustando-
se automaticamente às 
necessidades dinâmicas da 
empresa”.

Hamish Laing
Diretor médico executivo e CIO

Diretoria de saúde da ABMU

Produtos e serviços

Sem fio
•	 Access	points	Cisco	Aironet®	3700	
Series

•	 Controladores sem	fio	Cisco	5500	
Series

•	 Telefones IP	sem	fio	Cisco	7900	
Series

•	 Cisco	Mobility	Services	Engine

Roteamento e switching
•	 Switches Cisco	Catalyst®	2960-X	
Series

•	 Switches	Cisco	Catalyst	3850	e	
6500	Series

•	 Cisco	819	Integrated	
Services	Router

Segurança
•	 Cisco	ASA	5500-X	com	
FirePOWER™	Services

•	 Cisco	Identity	Services	Engine	(ISE)

•	 Cisco	Security	Manager

Gerenciamento
•	 Cisco	Prime	Infrastructure

Comunicações Unificadas
•	 Cisco	Unified	
Communications Manager

•	 Cisco	Jabber	com	Unity	
Unified Messaging

Data Center:
•	 Servidores	Cisco	UCS

Para mais informações:
Para	obter	mais	informações	sobre	
as	soluções	da	Cisco	apresentadas	
nesse	estudo	de	caso,	acesse:

Histórias	de	clientes	da	Cisco:	
www.cisco.com/go/customerstories

Soluções	sem	fio	e	de	mobilidade	
da Cisco:	
www.cisco.com/go/wireless

Roteamento	e	switching	da	Cisco:	
www.cisco.com/go/networking

Cisco	Security:	
www.cisco.com/go/security

Cisco	Prime	Infrastructure:	
www.cisco.com/go/prime

Cisco	Unified	Communications:	
www.cisco.com/go/uc

Servidores	Cisco	UCS:	
www.cisco.com/go/ucs

Atendimento na comunidade hoje 
e no futuro
A ABMU também supervisiona mais de 
300 consultórios médicos, 275 dentistas, 
125 farmácias e 60 consultórios 
oftalmológicos. A infraestrutura de rede 
digitalizada transformou o alcance da 
distribuição de serviços de saúde. “Com 
o monitoramento remoto avançado, 
podemos estender os planos de 
atendimento, dessa forma mais pacientes 
podem ficar em casa com o suporte de 
que precisam”, explica Gareth Siddell.

Os profissionais de saúde que atendem 
em domicílio também são muito mais 
produtivos. Antes eles podiam ter de 
realizar uma tarefa de rotina, como 
ajustar uma bomba de infusão e, 
então, fazer diversas visitas de retorno. 
Agora esses procedimentos podem 
ser acompanhados remotamente, 
economizando tempo e deslocamento.

Isso é apenas o começo. A ABMU 
está buscando expandir o potencial 
da plataforma Cisco Digital Network 
Architecture, lançando mão da mobilidade 
com serviços, como serviços de 
orientação nos hospitais para a equipe, 
os visitantes e os pacientes. Isso ajudaria 
a aumentar ainda mais a eficiência 
e reduzir os custos, por exemplo, 
através do monitoramento em tempo 
real de suprimentos de medicamentos 
e sangue, além de ajudar a equipe a 
monitorar e acompanhar a localização 
dos equipamentos de emergência. A 
mobilidade também ajuda a acompanhar e 
interagir com os pacientes.

Hamish Laing conclui, “A digitalização é 
a forma como continuamos a melhorar 
nossos serviços clínicos. A rede agora 
é uma parte integrada dos negócios, 
ajustando-se automaticamente às 
necessidades dinâmicas da empresa”.
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