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É tempo de repensar  
os cuidados de saúde



22

Guia de 4 pontos para repensar a sua estratégia digital de cuidados de saúde

Alavancar tecnologias avançadas para 
impulsionar o crescimento e a resiliência

Estão previstas inovações técnicas de 
grande impacto na saúde e na medicina 

A maioria de um conjunto de 100 especialistas 
técnicos, que participaram num estudo global, 
acredita que a pandemia irá potenciar as inovações 
técnicas com maior impacto ao longo dos próximos 
dois a cinco anos em três áreas -- o futuro do 
trabalho, dados e IA, saúde e medicina. 

• Pressão sobre a capacidade dos cuidados de saúde 
mundialmente, desde hospitais e prestadores de serviços 
a organizações mundiais

• Risco de infeção nas equipas, sobretudo entre os 
profissionais de saúde na primeira linha em hospitais

• Incapacidade de prever o volume de cuidados no interior/
através da rede e da comunidade local

• Falta de períodos de repouso para os profissionais de 
saúde e administradores realizarem adequadamente um 
planeamento/ajuste 

• Níveis de inventário por item insuficientes para cumprir 
necessidades de cuidados específicas 

Os sistemas de saúde não podem voltar a não 
estarem preparados 

Responsáveis por cuidados de saúde de todo o mundo 
continuam a responder pelas consequências de uma elevada 
procura imprevista, com os desafios clínicos e operacionais 
subsequentes. Uma clara trajetória para a recuperação 
requer ter de reserva um manual ad hoc ou processos 
alternativos. Com tecnologias em cloud e modelos ativados 
por IA, as organizações podem alcançar um maior impacto 
e redefinir a forma como os cuidados de saúde funcionam, 
automatizar processos comerciais mais eficientes, desenhar 
locais de trabalho mais seguros, e prever e gerir melhor os 
fornecimentos onde e quando forem mais necessários.

Utilizando tecnologias digitais avançadas, as organizações 
têm a capacidade de renovar a experiência de cuidados 
de saúde e criar um impacto humano positivo. Uma 
transformação digital sustentável requer um plano bem 

sustentado, tendo em vista o crescimento e a resiliência na 
preparação para o futuro. 

Desenvolver uma transformação digital 
sustentável

Criar uma transformação digital sustentável requer um 
plano estratégico digital bem desenhado, ligado a soluções 
e modelos avançados assentes na tecnologia. Neste 
guia, focamo-nos nas principais tecnologias virtuais e na 
inteligência assente em IA para ajudar as organizações 
de cuidados de saúde a darem resposta, redefinirem e 
renovarem-se, ao mesmo tempo que continuam a ter um 
impacto humano. 

1. Saúde virtual 
2. Inventário inteligente
3. Agentes virtuais baseados em IA
4. Resposta rápida e seguimento

A pandemia global está a forçar a 
indústria dos cuidados de saúde a 
fazer uma transição para tecnologias 
avançadas na cloud e soluções 
potenciadas pela inteligência 
artificial (IA). Estas tecnologias são 
fundamentais para garantir que a 
indústria está preparada para o que 
vem a seguir. Este guia irá ajudá-lo a 
tirar partido desta oportunidade.

Cada indivíduo, indústria e organização tem sido  
afetado por esta perturbação global atual. A COVID-19  
já se espalhou para mais de 185 países e regiões em  
termos globais. 

Em termos mundiais, temos visto aumentar a procura por 
serviços de cuidados de saúde, maior sensibilidade do 
doente, e maior procura por dispositivos e suprimentos 
médicos. À medida que a procura tem aumentado, a 
pandemia tem revelado vulnerabilidades nos nossos 
sistemas de saúde, incluindo: 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Prepare-se para o que vem a seguir
“Se olharmos para a história mundial 
de pandemias por doenças infecciosas, 
veremos que estas apareciam em 
média a cada década mas ultimamente, 
de forma preocupante, a frequência  
entre pandemias parece ser 
assustadoramente mais curta.” 

International Journal of Infectious Diseases
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971215001836
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Quatro principais estratégias  
digitais de cuidados de saúde

Os profissionais de saúde desempenham um papel 
fundamental em apoiar a saúde, a segurança 
e o bem-estar de pessoas em todo o mundo. 
Trabalhando num ambiente de cuidados de  
saúde complexo, médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde precisam de aceder a 
ferramentas que permitam fluxos de trabalho em 
colaboração, e ajudem a manter médicos, equipas  
e doentes protegidos contra a propagação de 
doenças infecciosas. 

Os médicos podem realizar rondas hospitalares 
virtuais, visitar doentes internados e consultar colegas, 
utilizando quadros digitais e outras plataformas de 
comunicação. Contudo, este tipo de produtos de 
mensagens comerciais nem sempre são desenhados 
para garantir a segurança das informações dos 
doentes que são partilhadas. 

As organizações podem elaborar e manter proteções 
de segurança técnica internas ou procurar um 
parceiro capaz de as fornecer. Enquanto inovador 
digital líder no ecossistema Microsoft, a Avanade 
trabalha para garantir que o nível de segurança 
adequado está implementado para proteger 
informações e cumprir a legislação aplicável.

Prestadores e profissionais de saúde também 
podem utilizar competências virtuais de saúde para 
reequilibrar as equipas por todo o país – especialistas 
em áreas com pouca procura a disponibilizarem 
consultas virtuais e apoiarem colegas em áreas de 
maior procura. Ou doentes em áreas mais rurais, 
com acesso limitado a profissionais de saúde, podem 
receber consultas virtuais de especialistas, onde quer 
que estejam localizados. 

DICA
Em cuidados de saúde, é crucial manter 
seguras as informações de saúde protegidas. 
A Microsoft processa diariamente mais de 
8 biliões de sinais de segurança e encripta 
dados em trânsito e em repouso, utilizando 
o Protocolo de Transporte Seguro em Tempo 
Real para partilha de vídeo, áudio e ambiente 
de trabalho.

1. A saúde virtual oferece um acesso seguro a cuidados de qualidade

4
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https://www.avanade.com/en-us/about-avanade/story/awards-and-recognition
https://www.avanade.com/en-us/about-avanade/story/awards-and-recognition
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As cadeias de fornecimento 
estão a ser afetadas à 
escala global, criando uma 
emergência humanitária  
e social.

94%
das empresas da Fortune 1000 estão 
a observar quebras na cadeia de 
fornecimento causadas pela COVID-19.

75% 
das empresas tiveram impacto negativo ou 
fortemente negativo no seu negócio.

55% 
das empresas planeiam baixar as suas 
perspetivas de crescimento.

COVID-19: O que fazer agora, o que fazer 
a seguir, Accenture, Março 2020

A indústria dos cuidados de saúde 
tem sido fortemente afetada pela 
escassez de equipamentos de 
proteção pessoal, ventiladores e 
outros equipamentos médicos. 
A continuidade do atendimento 
clínico tem sido prejudicada e,  
em alguns casos, adiada. 

A maioria das organizações de cuidados de saúde 
precisa de ferramentas para acompanhar melhor 
e ganhar visibilidade sobre recursos críticos, como 
camas disponíveis e aprovisionamentos escassos, 
incluindo ventiladores e máscaras. 

De futuro, será essencial ter tecnologia capaz de 
recolher, analisar e prever o fornecimento e a procura, 
para garantir a disponibilidade de equipamento de 
proteção pessoal e outros aprovisionamentos. 

DICA
É fundamental uma forte capacidade 
de dados e análise para entender a 
complexidade da cadeia de fornecimento, 
antecipar potenciais perturbações e 
desenvolver rapidamente uma resposta.

2. O inventário inteligente melhora  
a visibilidade dos recursos críticos
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Potenciando as mais recentes tecnologias de 
sensores e análise avançada, as organizações  
de cuidados de saúde podem captar 
rapidamente dados necessários com 
visibilidade quase em tempo real sobre  
ativos físicos e abastecimentos necessários.

Na Avanade, o nosso acelerador Smart 
Inventory pode melhorar a disponibilidade 
e a precisão das métricas da cadeia 
de fornecimento, incluindo inventário, 
disponibilidade na prateleira, falta e  
excesso de stock, escassez, horas de  
trabalho e satisfação do cliente em todas  
as localizações de lojas. 
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https://www.accenture.com/us-en/about/company/coronavirus-supply-chain-impact
https://www.accenture.com/us-en/about/company/coronavirus-supply-chain-impact
https://www.accenture.com/us-en/case-studies/operations/intelligent-supply-chain-boosts-productivity
https://www.accenture.com/us-en/case-studies/operations/intelligent-supply-chain-boosts-productivity
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Agentes virtuais assentes 
em IA, por vezes chamados 
chatbots, ajudam profissionais 
de saúde e restantes equipas 
a gerir flutuações na procura, 
respondendo rapidamente, e 
apresentando uma direção clara 
e consistente para uma melhor 
experiência de cuidados de saúde.

Agentes virtuais assentes em IA realizam múltiplas 
tarefas, como verificar sintomas ou ajudar call centers 
a dar resposta a necessidades imediatas simples. De 
futuro, os agentes virtuais também podem tornar a 
informação legível e alvo de análise, podendo os clínicos 
e profissionais da linha da frente focar-se rapidamente 
nas áreas de maior preocupação. 

Os dados gerados em cada interação podem ser 
harmonizados em sólidas análises preditivas para 
ajudar a informar as equipas e os profissionais de 
saúde sobre as melhores ações recomendadas para 
os doentes. Com a utilização de reconhecimento de 
voz automático, os agentes virtuais também podem 
ajudar a derrubar barreiras linguísticas, conversando 
no idioma escolhido, para que cada indivíduo possa 
entender, tomar as melhores opções de saúde e 
empreender ações adequadas.

As organizações de cuidados de saúde também 
podem utilizar assistentes virtuais para ajudar a 
reduzir a carga de trabalho dos prestadores de 
cuidados e restantes profissionais. Com a automação 
robótica de processos (RPA), uma forma de tecnologia 
de automação de processos comerciais, assistentes 
virtuais automatizam múltiplas funções repetitivas de 
rotina, para que os prestadores e profissionais  
se possam focar nos doentes e em tarefas de  
maior prioridade. 

3. Agentes virtuais assentes em IA 
permitem interações atempadas 

DICA
Capazes de seguir orientações de 
conformidade, os agentes virtuais assentes 
em IA são particularmente úteis para 
indústrias altamente reguladas, como os 
cuidados de saúde, para reduzir o risco de 
multas ou danos por não-conformidade. 

66
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https://www.avanade.com/en/thinking/research-and-insights/trendlines/conversational-ai
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Com tecnologia avançada, as instituições de saúde, 
os organismos públicos e mesmo os profissionais na 
primeira linha podem monitorizar bases de dados 
para entender onde foram confirmados casos de 
COVID-19 e prever a propagação ao longo do tempo, 
para entender como a progressão da doença pode 
ter impacto nas capacidades operacionais.

Ao entender onde existem os casos e onde será 
mais provável a sua propagação e/ou contenção, 
as organizações de saúde, bem como os negócios 
e serviços retalhistas, estarão mais bem preparados 
para picos e para preverem um potencial impacto. 
Com esta informação, os agentes virtuais poderão 
ajudar a comunicar protocolos de resposta, mantendo 
cidadãos e doentes com respostas atualizadas. 

Também é extremamente importante garantir que 
os dados pessoais recolhidos cumprem as normas 
de segurança e acessibilidade, para cumprir as 
orientações reguladoras. Com dados seguros, 
as organizações de saúde podem proteger as 
identidades individuais e continuar a prevenir a 
propagação do COVID-19 na comunidade, bem  
como outras doenças transmissíveis no futuro. 

DICA 
Nenhuma geração no passado teve 
acesso à tecnologia atualmente 
disponível para rastrear dados 
relacionados com a COVID-19 e 
mapear ativos, logística, localizações e 
clientes para análises de risco.

4. Resposta rápida e monitorização 
ajudam na prevenção

Utilizando fontes de dados 
públicas e educacionais, a análise 
pode ajudar a desenvolver a 
criação de cenários para formar 
modelos de progressão da 
COVID-19, e ajudar a entender 
onde existem casos e onde 
será mais provável que se 
propaguem, para poder  
preparar picos e prever 
potenciais impactos.

Guia de 4 pontos para repensar a sua estratégia digital de cuidados de saúde
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https://www.nytimes.com/article/flatten-curve-coronavirus.html
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Manter ligados 1,2 milhões de 
profissionais de saúde e assistência social
Desafio: NHSmail é a plataforma nacional de 
colaboração do SNS e do sistema de assistência social 
em Inglaterra. A crise da COVID-19 colocou exigências 
significativas sobre a oferta de serviços operacionais 
dentro do SNS e em manter as equipas de prestação 
de cuidados ligadas remotamente.

Solução: O NHS Digital e a equipa da Accenture,  
com o apoio dos principais recursos de engenharia  
da Avanade, trabalharam estreitamente com a 
Microsoft e o SNS para implementar rapidamente 
o Microsoft Teams para todos os 1,2 milhões de 
utilizadores do NHSmail.

Resultados: Ao longo de um período de  
sete dias, a equipa conjunta preparou e testou 
a integração do Microsoft Teams, incluindo a 
implementação de um modelo de suporte completo 
para todos os 1,2 milhões de utilizadores. Profissionais 
e outras pessoas podem, agora, utilizar a plataforma 
para enviar em segurança mensagens instantâneas, 
realizar chamadas de áudio e vídeo, e manter reuniões 
virtuais entre utilizadores de toda a Inglaterra.
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https://www.avanade.com/en-us/clients/nhs-digital
https://www.avanade.com/en-us/technologies/microsoft-teams
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Case Study

Dar resposta ao surto de COVID-19 
com um chatbot inteligente para 
apoiar a saúde dos cidadãos
Desafio: Muitas organizações de cuidados de saúde estão 
sobrecarregadas por utentes que ligam para obter informações sobre o 
vírus COVID-19. Criar um canal de comunicação para ajudar os cidadãos a 
rastrear sintomas e obter recomendações durante o surto de COVID-19 é 
uma tarefa ideal para chatbots inteligentes. 

Solução: A Avanade criou um chatbot com base num algoritmo de 
diagnóstico para refletir o conhecimento crescente sobre o vírus e ajudar 
a comunicar respostas adequadas. 

Resultados: 
• Deteção de casos graves de COVID-19 após 4 000 conversas 
• Elaboração de um design pensado para telemóvel que também 

funciona em dispositivos de secretária
• Monitorização ativada de doenças virais 
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Repensar a sua estratégia de cuidados de saúde requer 
um parceiro que entenda a indústria e como tirar o maior 
partido das tecnologias avançadas. A Avanade apresenta 
uma estratégia comercial centrada no ser humano e nas 
perspetivas da indústria, em capacidades de inovação ágeis 
e em conhecimentos tecnológicos profundos, para ajudar a 
repensar o seu futuro.
Temos as competências e soluções necessárias para oferecer uma experiência de cuidados 
de saúde assente em IA, e proporcionar uma transformação digital sustentável em termos 
de crescimento e resiliência. 

• Estúdios de inovação digital com equipas multidisciplinares em todo o mundo

• + de 1 000 soluções apresentadas de inteligência artificial/aprendizagem automática

• Mais de 300 especialistas em serviços cognitivos

• Mais de 4 200 especialistas em automação

• Ligação profunda a equipas de engenharia da Microsoft Azure

• Líder em Inovação digital e integrador de dados e soluções de análise da Microsoft

Porquê a Avanade?

Guia de 4 pontos para repensar a sua estratégia digital de cuidados de saúde
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https://www.avanade.com/en/industry/health
https://www.avanade.com/en/technologies/azure
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Começar hoje mesmo
Estamos aqui para ajudar a 
garantir que a sua estratégia  
de cuidados de saúde digitais  
é mais forte e mais resiliente  
do que nunca.

Os espaços de trabalho em cuidados de saúde 
encontram-se em fase de aceleração digital. Os 
últimos meses provaram que os profissionais de saúde 
e os líderes empresariais conseguem adaptar-se 
rapidamente; contudo, o caminho a seguir não será 
linear. Uma estratégia digital focada e a capacidade 
de testar, aprender e adaptar-se rapidamente ajudará 
os profissionais e as organizações de saúde  
a repensar o que vem a seguir. 

Dê resposta a 
problemas únicos 

altamente desafiantes 
através de uma 

abordagem orientada 
para a descoberta

Comprovar o valor 
primeiro numa 

aplicação realista para 
projetar para toda a 

organização de saúde

Utilize 
desenvolvimentos 

tecnológicos rápidos 
e flexíveis orientados 
para a obtenção de 

resultados 

Os nossos Insight Discovery 
Workshops ajudam-no a 
descobrir oportunidades de 
grande valor para dar resposta 
às vulnerabilidades dos nossos 
sistemas de cuidados de saúde 
e a estar mais bem preparado 
para enfrentar o futuro.

Contacte-nos para saber 
mais sobre este workshop.

About Avanade

A Avanade é líder na prestação de serviços digitais inovadores e de serviços na cloud, soluções de negócio e experiências lideradas pelo design em ecossistemas da 
Microsoft. Com 38.000 profissionais em 25 países, somos a força motriz por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando as empresas a envolver os clientes,  
a capacitar os colaboradores, a otimizar operações e transformar produtos, alavancando a plataforma da Microsoft. Detida maioritariamente pela Accenture, a Avanade 
foi constituída em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.

© 2020 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e logotipo Avanade são marcas comerciais registadas nos E.U.A. e noutros países Outras marcas e nomes de 
produto são marcas comerciais dos respetivos proprietários. 

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com
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https://www.avanade.com/en/contact?ref=https://www.avanade.com/en/solutions/analytics-and-ai/intelligent-automation
http://www.avanade.com



