
Como dados e IA estão 
criando organizações de 
saúde ágeis e resilientes
3 inovações baseadas em IA para 
renovar e aumentar o valor da 
sua transformação digital



O poder da nuvem e da IA

Com interoperabilidade viabilizada pela 
nuvem, a tecnologia de IA permite 
fornecer resultados incríveis e acelerar 
melhorias de processos centrados nas 
pessoas específicos para a área de 
saúde.

O poder da computação agora 
disponível para executar modelos e 
serviços cognitivos é um divisor de 
águas. A aceleração da criação de valor 
pelos principais fornecedores no setor 
de saúde e planos de saúde no mundo é 
uma importante característica na adoção 
da nuvem em relação a dados.

Repense dados e IA para o setor de saúde

Muitos líderes do setor de saúde estão pensando de forma mais crítica sobre a saúde digital e investindo mais estrategicamente na inteligência artificial 
(IA) do que nunca. Na verdade, 80% das organizações de saúde planejam aumentar seus investimentos digitais a partir de agora. Essa decisão é ainda 
mais crítica porque a pressão continua a aumentar em decorrência da escassez de pessoal e do incessante impacto da pandemia

Repense dados e IA para construir uma organização de 
saúde ágil e acima de tudo resiliente

Priorize a inovação digital para resolver os 
problemas imediatos

Viabilizadas pela nuvem, tecnologias de IA como 
aprendizagem de máquina (ML), processamento de 
linguagem natural (NLP) e aplicativos cognitivos estão 
demonstrando ser inestimáveis para lidar de forma 
mais rápida e eficiente com os inúmeros desafios 
enfrentados pelos profissionais de saúde.

A pergunta agora para a maioria dos líderes do 
setor de saúde não é se ou quando devem investir 
em IA e sim em decidir em que áreas priorizar os 
investimentos em tecnologias baseadas em IA para 
obter o maior valor imediato.

Aumente o valor dos seus investimentos 
digitais

Um moderno ecossistema de dados e processos 
alimentados por IA pode gerar um valor incrível 
em escala. Esse valor se traduz em maior agilidade 
e resiliência para gerenciar e aproveitar melhor 
as constantes mudanças. Então, onde você deve 
priorizar seus investimentos para conseguir maior 
impacto?

As inovações baseadas em IA estão no topo da 
lista

Seguem três maneiras de usar IA para fornecer 
rapidamente uma experiência altamente personalizada 
de atendimento com mais insights de dados, aprimorar 
a colaboração da equipe de atendimento e aumentar o 
envolvimento dos pacientes.

1. Medicina de precisão

Possibilita diagnósticos e tratamentos mais precisos 
que funcionarão melhor para todos numa população 
diversificada.

2. Atendimento conectado personalizado

Crie uma experiência de atendimento mais 
fundamentada, centrada nas pessoas, conectando 
médicos e seus pacientes para uma melhor coordenação 
da equipe de atendimento e melhores resultados.

3.Telessaúde baseada em IA 

A IA em telessaúde permite que os médicos cheguem 
aos pacientes, independentemente de sua localização, 
com decisões valiosas, baseadas em dados e em tempo 
real, para ajudar a aumentar o envolvimento do paciente.
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https://www.accenture.com/us-en/insights/health/innovate-healthcare-models-data-cloud
https://www.healthcarefinancenews.com/news/digital-revolution-has-begun-52-executives-have-not-progressed-beyond-pilot-stage


Como ajudamos?

Uma nova tendência na medicina 
de precisão é o uso de inteligência 
artificial e machine learning para 
permitir intervenções mais precoces e 
tratamentos mais personalizados.

Melhore a saúde da população
• Rapidamente analise e segmente as populações 

com base em dados demográficos, fatores de 
risco e histórico de vacinação.

• Compreenda os fatores de risco para os 
pacientes para ter melhores insights e prevenir 
a propagação de infecções.

Personalize tratamentos
• Sobreponha o genoma da população ligando 

doenças a genes, variantes, vias e proteínas.

• Use painéis intuitivos para comparar resultados 
e diagnósticos de pacientes com base em 
ligações fenotípicas ou genômicas.

Acelere novas descobertas
• Disponibilize dados com privacidade protegida 

para funcionários internos e pesquisadores 
externos para descobrir, definir e analisar com 
rapidez os conjuntos de dados disponíveis.

• Consolide dados discrepantes e permita a 
integração para melhorar a interoperabilidade.

Medicina de precisão

A medicina de precisão usa IA para analisar 
grandes volumes de dados médicos e 
de saúde pública, incluindo genômica e 
determinantes sociais da saúde. Com insights 
baseados em IA, os provedores podem 
identificar rapidamente riscos e tratamentos 
específicos de doenças. A medicina de 
precisão também diminui a sobrecarga dos 
médicos que a usam. Contudo, a menos 
que a experiência da sua aplicação seja fácil, 
muitos dos benefícios podem ser perdidos.

Na Avanade, falamos sobre IA no setor de saúde 
levando em conta casos de uso reais, replicando o 
melhor do melhor com acesso a dados e ferramentas 
que a maioria dos fornecedores não têm, de modo 
que a prática da medicina de precisão se torne lugar 
comum.

Melhores dados levam a mais insights

Outro fator chave na prática da medicina de precisão 
são os dados usados para fomentar novos insights. 
Nossa solução de análise de dados fica na plataforma 
Healthcare on Azure com acesso ao mais amplo 
conjunto de dados do mercado para ajudar a prever e 
gerenciar melhor as doenças.
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Aplicação da medicina de 
precisão na prática

A solução é baseada em prontuários médicos 
anônimos com privacidade protegida - dados de 
mais de 54 milhões de pacientes (bilhões de 
prontuários eletrônicos de saúde, de pacientes 
internados e ambulatoriais, incluindo dados 
longitudinais de até 12 anos).

Além de ajudar a organizar e associar 
rapidamente informações de múltiplas fontes 
de dados, nossa plataforma de dados também 
ajuda clientes globais a administrar os dados para 
garantir a conformidade com as regulamentações 
de saúde e privacidade específicas de cada país/
região.   

Tratamentos personalizados com 
genômica 

Com o mapeamento do genoma juntamente 
com novos avanços científicos e tecnológicos de 
análise, ajudamos você a identificar rapidamente 
intervenções feitas sob medida para cada 
indivíduo em vez de usar a mesma abordagem 
para todos.  

Trazemos recursos desde a pesquisa inicial até a 
plena comercialização, combinados a profunda 
experiência em tecnologia e digital para ajudar 
você a prestar aos pacientes um atendimento de 
saúde personalizado. 

https://academic.oup.com/database/article/doi/10.1093/database/baaa010/5809229
https://azure.microsoft.com/en-us/industries/healthcare/


História de cliente

O Johns Hopkins e o Answer ALS dão uma nova esperança aos 
pacientes com ELA

O Answer ALS (Resposta a ELA) é um programa de pesquisas médicas fundado e administrado 
pelo Johns Hopkins e pelo Robert Packard Center for ALS Research. O programa está usando o 
poder da nuvem, aprendizado de máquina e uma infraestrutura de dados robusta e interativa 
com capacidade de aproveitar a inteligência artificial para ajudar a determinar o que causa a 
ELA e encontrar possíveis tratamentos.

A equipe precisava de um mecanismo de consulta de dados baseado no Microsoft Azure que 
pudesse processar consultas de pesquisa em questão de horas em vez de dias ou semanas. A 
segurança de dados em todo o processo era fundamental.

As consultas agora podem retornar resultados em minutos ou horas, em vez de semanas. 
Compartilhando os dados do Answer ALS com um grupo de pesquisas com sede nos Países 
Baixos, os cientistas identificaram um gene ligado à ELA. 

Um Agente da Mudança

A medicina de precisão pode mudar a forma como diagnosticamos e tratamos muitas 
doenças, incluindo uma das doenças mais devastadoras do mundo - o câncer. A Europa e os 
Estados Unidos são os principais centros onde estão sendo realizadas aplicações oncológicas 
de medicina de precisão e pesquisas.
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https://www.avanade.com/en/clients/johns-hopkins-answer-als


Como ajudamos?

87% dos médicos entrevistados 
acreditam que o monitoramento 
remoto do paciente será um 
componente chave da experiência 
do paciente no futuro.

Viabilize um atendimento proativo e 
personalizado
• Reduza as taxas de reinternação prevendo e 

descobrindo problemas antecipadamente.
• Promova comportamentos saudáveis sem 

intervenção clínica.
• Melhore as decisões clínicas com inteligência de 

dados abrangentes e úteis.

Fortaleça a colaboração da equipe de 
atendimento
• Permita uma colaboração mais ampla em torno 

de ideias de melhoria.
• Acompanhe melhor o encaminhamento e a 

resolução de problemas.
• Faça melhorias rápidas de processos 

operacionais e clínicos.

Melhore a coordenação do atendimento
• Reduza o tempo gasto pelos cuidadores no 

acompanhamento de pessoas e monitoramento 
de tarefas.

• Ganhe tempo ao dar alta aos pacientes e 
administre melhor o tempo de internação.

• Reduza a carga administrativa

Atendimento personalizado conectado

A IA pode ajudar a impulsionar a automação 
inteligente, liberando assim os médicos de 
tarefas mais rotineiras, de forma que possam 
se concentrar no que fazem melhor e 
interagir com os pacientes de maneira mais 
proativa e personalizada.

Viabilize o atendimento em qualquer lugar

A combinação do monitoramento remoto do 
paciente (RPM)e da automação baseada em IA 
permite que uma equipe de atendimento identifique 
o estado de saúde de um paciente em casa ou 
outro local. No caso de problemas crônicos, isto é 
especialmente importante para ajudar a prever e 
prevenir complicações de forma precisa.

O potencial do RPM e da IA vai muito além simples 
inserção de dados brutos sobre a saúde do paciente 
em relatórios e interfaces voltados para o médico; 
ele permite o tratamento proativo e a capacidade 
de prever eventos adversos. A IA pode identificar e 
traduzir com rapidez dados pessoais de saúde em 
informações clínicas úteis para um atendimento mais 
eficaz em qualquer lugar.

Quando os provedores necessitarem responder 
a um grande aumento no número de consultas 
relacionadas à saúde - tais como aquelas 
que disparam durante as doenças sazonais - 
agentes virtuais alimentados por IA podem 
ser desenvolvidos e implantados em questão 
dias e não meses. Chatbots podem responder 
perguntas comuns e os provedores podem 
facilmente atualizar os agentes virtuais com as 
orientações médicas mais recentes.

Melhore a colaboração e a coordenação 
da equipe de atendimento

A automatização por IA combinada a analytics 
avançados facilita a tomada de decisão médica 
e os processos clínicos de ponta a ponta. 
Os provedores têm avaliações de risco e 
recomendações na ponta dos dedos, permitindo 
que eles prestem um atendimento mais eficaz 
em tempo real.

A equipe de atendimento pode compartilhar 
rapidamente as informações do paciente, 
incluindo intervenções e autorizações com base 
em evidências, e a IA ajuda a fornecer às equipes 
de atendimento os dados necessários para 
coordenar o atendimento com rapidez, incluindo 
o planejamento de altas.
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Tecnologias baseadas em 
IA melhoram o engajamento 

https://healthpayerintelligence.com/news/how-payers-can-use-remote-patient-monitoring-to-advance-care
https://healthpayerintelligence.com/news/how-payers-can-use-remote-patient-monitoring-to-advance-care
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História de cliente

Instituição de saúde maximiza 
seu conceito “In the Home” 
Uma importante instituição de saúde estava lidando 
com uma significativa carga de trabalho devido ao 
surto de COVID-19. A instituição precisava melhorar 
sua capacidade e eficiência na gestão de processos 
de pacientes e do atendimento, desde o processo 
de registro dos pacientes até o acompanhamento e 
boletins de saúde do paciente.
 
A Avanade ajudou o hospital a monitorar a saúde dos 
pacientes em casa, sob quarentena, ou no hospital. Por 
meio de um aplicativo desenvolvido com o PowerApps, 
usando o Power Automate para fazer a integração 
com os sistemas hospitalares, os provedores podem 
criar com eficiência um plano de atendimento para o 
paciente e gerar documentos para os processos de alta. 

Isso está maximizando o conceito “In the Home” do 
Hospital.

De acordo com um 
estudo do MIT, 75% das 
instituições de saúde 
que implantaram a IA 
perceberam uma maior 
capacidade para tratar 
doenças, e quatro em 
cada cinco disseram que 
a IA ajudou a evitar o 
esgotamento (burnout) 
no local de trabalho.
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https://www.avanade.com/en/technologies/microsoft-power-platform
https://www.technologyreview.com/hub/ai-effect/
https://www.technologyreview.com/hub/ai-effect/


O Microsoft Cloud for Healthcare 
ajuda a dimensionar e integrar com 
rapidez os recursos de telessaúde. 
A Avanade é excepcionalmente 
qualificada para ajudar os clientes 
com sua ampla experiência, 
treinamento e acesso privilegiado à 
Microsoft.

Melhore da experiência de atendimento 
• Reduza o desgaste (burnout) de médicos e 

proporcione uma experiência melhor usando 
ferramentas digitais e assistência de IA.

• Proteja e garanta o compartilhamento de 
informações e dados de saúde do paciente. 

Aumente o engajamento
• Preste um atendimento com alta interação 

pessoal, personalizado, atendendo os pacientes 
como, quando e onde eles desejarem.

• Melhore o tempo de resposta e diminua os 
tempos de espera por um melhor atendimento.

Ajude a equipe de funcionários a trabalhar 
com eficiência
• Reduza idas e vindas de médicos de um local 

para o outro e fazendo rondas.

• Maximize a eficiência dos médicos e simplifique 
ou elimine a papelada.

Telessaúde alimentada por IA

Na medida em que os provedores 
caminham rumo ao aumento das opções 
de atendimento virtual ao longo de todo o 
processo atendimento de saúde, também 
aumenta o potencial de uso da IA na 
telessaúde. A IA na telessaúde permite que 
os médicos tomem decisões importantes 
com base em dados e em tempo real, e é 
um fator importante para fornecer melhores 
resultados de saúde e bem-estar.

Acesse dados com rapidez e compartilhe-os 
com segurança

Um dos benefícios mais evidentes da IA na 
telessaúde é a capacidade de acessar dados para 
depois transformá-los rapidamente em insights 
úteis. Por exemplo, ao invés do médico ter duas 
ou três informações médicas (como histórico 
médico, exames e resultados de laboratório), a IA 
pode extrair rapidamente dados de prontuários 
médicos eletrônicos, produtos de telemetria 
médica e vários outros dispositivos.

A IA também pode ajudar os provedores, 
tornando as tarefas administrativas relacionadas 
aos prontuários médicos menos onerosas por 
meio de ferramentas controladas por voz com 
base na tecnologia de PNL. Com essa tecnologia, 
as anotações médicas durante a consulta 
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Usando o poder da IA 
na Telessaúde

podem ser capturada automaticamente e 
transcritas para o prontuário médico eletrônico, 
economizando um tempo significativo.

Ao expandir essa capacidade, o PNL e a IA 
permitem digitalizar e organizar os dados e a 
documentação do paciente no vasto sistema 
de saúde. Um cliente usou serviços cognitivos 
para reconstruir automaticamente 20 milhões de 
prescrições por mês.

Aumente o envolvimento do paciente, 
melhore o atendimento

Os avanços na tecnologia de IA, tais como 
reconhecimento de voz, levaram ao surgimento 
de chatbots ou agentes de conversação. A 
Cortana da Microsoft, por exemplo, transformou 
isso em uma tecnologia domiciliar. Mensagens 
motivacionais, lembretes de agendamentos ou 
de cuidados de saúde, verificação de sintomas 
e assistência aos idosos em casa são exemplos 
de casos de uso na área da saúde que ajudam 
os pacientes e familiares a ter um maior 
envolvimento no cuidado da sua própria saúde.

Hoje, com a escassez global de enfermeiras 
e profissionais de saúde, os agentes virtuais 
alimentados por IA estão também sendo cada 
vez mais usados para atendimento ao cliente, 
cobrança, e para responder a outras perguntas 
gerais.

Como ajudamos?

https://www.microsoft.com/en-us/industry/health/microsoft-cloud-for-healthcare
https://www.microsoft.com/en-us/cortana
https://www.clintonhealthaccess.org/there-is-a-global-shortage-of-nurses-covid-19-is-making-it-worse/


História de cliente

Solução integrada proporciona uma melhor experiência de 
atendimento virtual

Quando a COVID-19 chegou, este centro de saúde precisava encontrar uma maneira de continuar atendendo os 
pacientes. O centro implementou rapidamente várias ferramentas virtuais, mas a experiência desarticulada não era 
nada popular entre pacientes e médicos. O centro de saúde precisava de uma solução melhor que se integrasse com o 
sistema de prontuários médicos eletrônicos, oferecendo uma experiência virtual que fosse fácil e eficaz para médicos e 
pacientes.

A Avanade implementou uma solução baseada no Microsoft Teams que se integra perfeitamente com os prontuários 
médicos eletrônicos e conecta cuidadores e pacientes virtualmente via desktops, laptops, tablets e telefones. Os 
pacientes podem facilmente agendar consultas, interagir com cuidadores e acessar conteúdo personalizado numa sala 
de exames virtual da marca.

IA de Voz-a-Texto
 
“A IA continuará a evoluir na telessaúde, e um bom exemplo disso é a IA por voz. 
Muito foi feito na produção de voz para texto ao longo dos anos, mas a IA pode 
melhorar a compreensão desse texto de um ponto de vista contextual, antes de 
integrá-lo a um prontuário eletrônico de saúde. Isso não está disponível apenas para 
clínicas, mas também para a telessaúde”.

David C. Rhew, M.D., Diretor Executivo, Diretor Médico Global e Vice-Presidente na Área da Saúde, Microsoft.
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/healthcare-solutions


Rethink Security for HealthRepense dados e IA para renovar e crescer de forma resiliente

Oferecemos nossa escala global e experiência em 
acelerar a inovação digital alimentada por IA no 
setor de saúde
A Avanade tem uma prática global 
de mais de 1.000 profissionais em 
mudanças técnicas, funcionais e 
organizacionais e conta com o suporte 
de estrategistas e consultores da 
Accenture na área da saúde.

Nossa missão é juntar nossos 
incomparáveis recursos do ecossistema 
Microsoft com o conhecimento do 
setor para fazer parcerias com nossos 
clientes, inovar e ajudá-los a se 
transformar digitalmente para renovar 
e crescer com resiliência.

Fornecemos serviços a um amplo mercado de saúde
A parceria Avanade/Accenture atende provedores de serviços de saúde, planos/pagadores de saúde, organizações 
de ciências naturais e de dispositivos médicos. Por meio do nosso trabalho, buscamos causar um impacto positivo 
para provedores, médicos, pagadores, empresas de biotecnologia e consumidores na área da saúde em todo o 
mundo.

Fazemos parcerias com clientes 
globalmente 
• 4,000+ clientes desde 2000
• 46% das empresas Global 500 são clientes
• 34% das empresas Fortune 500 são clientes
• 90% das empresas Fortune 500 de ciências 

naturais
• Serviços Avanade/Accenture 41 dos 100 principais 

hospitais (U.S. Thomson Reuters)
• 21 dos 25 maiores Planos/Pagadores de Saúde 

dos EUA
• Todas as 10 principais empresas farmacêuticas 

globais
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Recebemos mais de 100 prêmios 
Microsoft
• 2021 Global Alliance SI Partner Parceira do Ano 

pela 16a vez
• 2021 Global Dynamics 365 Customer Insights 

Parceira do Ano
• 2021 Global Dynamics 365 Customer Service 

Parceira do Ano
• 2021 Dynamics 365 Supply Chain Management 

Parceira do Ano
• 2021 Employee Experience Parceira do Ano
• 2021 SAP on Azure Parceira do Ano
• Microsoft 2020 Global Healthcare Partner do 

Ano
• #Nº 1 globalmente em implantação do Teams 

e Office 365
• Reconhecimento pelo IDC por Serviços de 

Implantação Microsoft  2021



Tenha a Avanade como parceira para ajudar você 
a renovar e aumentar suas inovações digitais 
na área da saúde 

Repense dados e IA para renovar e crescer de forma resiliente
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Podemos oferecer um 
caminho claro e rápido para 
você começar.

Aceleradores na área da 
saúde:
Uma chamada vídeo com 
duração de uma hora sobre 
como nossa abordagem ajuda 
seus médicos, equipe de 
atendimento e funcionários.

Workshop de Descobertas
• Ideação para cocriar a experiência e os resultados ideais.
• Storyboards para gerar o projeto e o desenvolvimento de um aplicativo de demonstração.

Ideias Orientadas por Design Thinking
• Projetar e desenvolver com você um aplicativo demo com base nos resultados do Workshop de Descobertas.
• Demo final alinhado aos seus resultados ideais.
• Demo final do aplicativo para a sua equipe.
• Leitura final para resumir atividades e resultados.
• A leitura detalhada inclui jornadas de usuários, personas, resultados, recomendações e próximos passos.

2-6 Semanas / colaboração virtuais disponível
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Sobre a Avanade

A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas em design e do ecossistema da 
Microsoft. Com 50 mil profissionais em 26 países, somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando empresas a envolver clientes, capacitar 
funcionários, otimizar operações e transformar produtos, aproveitando a plataforma Microsoft. Com participação majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada 
em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com. 

© 2021 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logo da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras marcas e nomes de 
produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

América do Norte 
Seattle 
Fone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

América do Sul 
São Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Ásia-Pacífico 
Austrália 
Fone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europa 
Londres 
Fone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Faça uma parceria com 
a Avanade para ajudar a 
repensar e renovar sua 
transformação digital 
usando dados e IA.

Contate-nos hoje.

Nós podemos ajudar 
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