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O que precisam os HospitaisO que precisam os Hospitais

Reduzir custos e 
melhorar a captura de 

rendimentos

Melhorar a qualidade 
dos Tratamentos

recebendo, guardando 
e acedendo de forma 
precisa e completa a 
atempadamente aos 
registos do paciente

Melhorar os 
diagnósticos ao 
receber em tempo 

real as imagens e os 
resultados 

laboratoriais

Realizar provas de 
eficácia do workflow 

e aumentar a  
produtividade das 

enfermeiras

Ajudar a manter a 
segurança dos 

pacientes
automatizando as 

actividades principais 
e exercendo um 

maior controlo sobre 
as tarefas a aplicar

Estar em 
conformidade com 
a regulamentação e 

aplicar a 
privacidade dos 

pacientes
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Porquê Tablets na Saúde?Porquê Tablets na Saúde?

Contenção de 
Custos/Captação de 

Rendimentos
“Se os hospitais esperam 
controlar custos, as informações 
clínicas dos pacientes terão que 
ser incorporadas e recuperadas 
em computadores nos lugares 
onde médicos e enfermeiras 
fazem seu trabalho.” 1

Data Accuracy/Access

88% dos sistemas da saúde 
implementaram, ou planeiam 
faze-lo, dispositivos para a 
captura, recuperação e envio 
electrónico de dados e de 
imagens de diagnósticos dentro 
de 2 anos.1

Acesso às Imagens

Agora bem mais de 80% dos 
hospitais com mais de 500 
camas têm o PACS a 
funcionar... 50% dos hospitais 
com 300-500 camas já o tem ... 
e os restantes estão em vias de 
o ter.. 2

Eficácia do Workflow & 
Produtividade

A vasta adopção do sistema EMR 
tem mostrado um potencial de 
poupanças na eficácia na ordem 
dos $ 77.4B. Os estudos revelam 
aprox. 1 hora/dia em poupança 
de tempo.

Segurança do Paciente

Em 2002, 500 hospitais dos USA 
e centros de tratamentos 
descobriram que tinha ocorrido 
200.000 erros de 
medicamentação, 3.213 das quais 
provocaram danos a pacientes.3

Privacidade do Paciente

O HIPAA requer a entrega 
eficiente de tratamento via o 
intercâmbio normalizado dos 
dados electrónicos e de aplicação 
da confidencialidade e segurança 
de dados sobre a saúde das 
pessoas.

Source: 1Modern Healthcare, 12/05; 2Health Care Informatics, 11/05; 3Institute of Medicine survey
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Porquê Agora?Porquê Agora?

75% de mais dos 90% de hospitais entrevistados implementaram ou 
planeiam implementar tecnologia e processos que irão permitir o uso 
da funcionalidade e da mobilidade dos Tablets.
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Tamanho do Sub-SegmentoTamanho do Sub-SegmentoSector SaúdeSector Saúde

Enorme Objectivo: perto de 3.2M de profissionais 
de Saúde

Enorme Objectivo: perto de 3.2M de profissionais 
de Saúde

Nº de Hospitais: 5,764

Nº de Médicos em Hospitais: 162,037

Nº de Enfermeiras em Hospitais: 1,367,500

Médicos 
Praticantes

Saúde a 
Domicilio

1

Hospitais

Nº de Médicos Praticantes: 203,118

Nº de Médicos em Consultórios: 529,836

Nº de Assistentes Médicos em Consultórios: 922,200

Nº de Agencias de Saúde a Domicilio: 6,928

Nº de Profissionais de Saúde a Dom.: 193,000

1 Total # of nurses scaled down based on equivalency conversion of 3 part-time nurses to 1 full-time nurse.  
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Utilizadores Saúde e InfluenciadoresUtilizadores Saúde e Influenciadores

Utilizadores chave e influenciadores de decisãoUtilizadores chave e influenciadores de decisãoSector SaúdeSector Saúde

Médicos
(Urgencias,

Primeiros Cuidados , 
Especialistas)

Enfermeiras 
(Hospitais e 

ao Domicilio)

R&D  em 
Farma/
Biotech

• Chief Medical Informatics
Officer (CMIO)

• Chief Nursing Officer
(CNO)

• Director de TI
• Administrator de Rede
• Administrator de Sistema 
• Chefe de TI
• Chefes de EDs & Charge

Nurses of the ED

Influenciadores:Utilizadores:
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Benefícios Benefícios 

Os Tablets poupam tempo, reduzem erros e asseguram que a 
informação esteja sempre actualizada e na ponta dos dedos dos 
profissionais de saúde através todos as fases dos cuidados de 
saúde.

Resultados:
• Aumento da mobilidade e acessibilidade clinica
• Automatização de formulários, processos e workflows
• Melhor acesso a dados no local de tratamento
• Eliminação de esforços duplicados
• Comunicações em tempo-real facilitadas 
• Melhor captura na entrada do paciente
• Maior segurança para o paciente
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Utilização do Tablet PCUtilização do Tablet PC

• Maior mobilidade & produtividade
• Maior rapidez nos acessos aos dados 

e recursos
• Melhor qualidade nos Tratamentos
• Maior segurança & satisfação do paciente

Electronic 
Health
Records (EHR)

BeneficiosBeneficiosSaúdeSaúde Tipo de UtilizaçãoTipo de Utilização

Mobile Image 
Consult / 
Picture Archival 
Computer 
System (PACS)

• Acesso Remoto/móvel às imagens
• Melhores Processos de diagnósticos

• Acesso a materiais de referência
• Estudos comparativos mais rápidos
• Trabalho de Filmes & tech = redução de 

custos

Computerized 
Patient Order 
Entry (CPOE)

• Redução da necessidade de clarificar a 
informação antes de prescrever 
medicamentos ou tratamentos

• Melhor segurança do paciente via up-to-
the-minute drug-drug & contra-indicações a 
medicamentos

• Redução nos tempos de introdução
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Tipo de UtilizaçãoTipo de Utilização

Utilização do Tablet PC (seguim.)Utilização do Tablet PC (seguim.)

• Toda a Documentação num único lugar
para melhor precisão e acesso mais rápido

• Controlo Melhorado na captura e recolha 
de dados por aplicações apropriadas

• Eliminação de entrada de dados 
redundantes

Gestão dos
Tratamentos

Documentação
Clínica

• Tratamento móvel eficiente com acesso 
a informações de calendários e planeamento 
de recursos

• Melhor captura para facturação
• Mais completo e eficiente sistema de

preenchimento e de processamento de 
reclamações de seguros

BeneficiosBeneficiosSaúdeSaúde

Electronic 
Medication 
Administration 
Record (eMAR)

• Aplicação dos “5 rights”: right drug, 
recipient, dosage, route, time

• Risco reduzido de falta ou de 
medicamentação errada e das 
consequências negativas

• Maios controlo e conformidade via 
autenticação & carimbos electrónicos
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Tablet Workflow na SaúdeTablet Workflow na Saúde

Passos do Workflow Tradicional

Passo 1
Introdução em Formulário de Papel

Passo 2
Reintrodução de dados no Computador

Passo 3
Upload no Servidor de 
Base de Dados

Passo 1
Introdução de Dados directamente num 
formulário electrónico com Captura de 
Dados/Imagens e com capacidades de 
Assinaturas  e de Segurança

Passo 2
Upload no Servidor de Base de Dados

Passos do Workflow com Tablet PC

Novo Resultado
Acessos aos ficheiros Integrados
de Dados do Paciente desde 
qualquer local
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Referências Motion ComputingReferências Motion Computing

Jackson Clinic – Electronic Medical Records
• Poupança de Tempo de 1 hora por dia por médico

SOS Oncology – Clinical Trial Screenings
• Os médicos analisam os sintomas dos doentes antes de 

verem o doente… tornando o tempo gasto em exames 
“valiosos e objectivos”

ABC Pediatrics – Practice Management
• Diminuição em cerca de 10 minutos do tempo médio de 

espera dos doentes 

Maria Parham Home Health – Clinician Mobility
• Torna o dia de cada membro da equipa mais eficiente…

e minimiza o tempo que os médicos necessitam 
despender no consultório. 

HealthSouth – Clinical Documentation
• Médicos poupam ~1 hora por dia em papelada
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Motion Case Study: HealthcareMotion Case Study: Healthcare

Case Study:  HealthSouth

HealthSouth equipou com Tablet PCs da Motion os seus 800 locais de tratamento em 42 
Estados, tudo em menos de 15 meses. 

Solução MotionSolução Motion ResultadosResultados

Tablets:
• 3,200 tablets

Periféricos:
• Bump cases, teclados móveis

Software:
• Formulários Pacientes

Wireless:
• Configuração Wireless e 

avaliação no local

ROI: $ 40M/ano

Resultados:
• 45-60 minutos por dia em aumentos 

de produtividade dos médicos
• Eliminação de Custos de Reparação 

elevados ($600K/ano)
• Grande satisfação dos médicos
• Maior satisfação dos pacientes
• Melhor qualidade dos dados
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Motion Case Study: HealthcareMotion Case Study: Healthcare

Case Study:  Jackson Clinic

Na Clínica Jackson, um sistema com 132 médicos praticantes em 24 especialidades e sub 
especialidades em 18 locais, os médicos realizaram reduções de tempo até 1 hora por dia por 
médico. 

Solução MotionSolução Motion ResultadosResultados

Tablets:
• 132 tablets

Software:
• Electronic Medical Records (EMR)

Investimento: $ 400K
Retorno Anual *: $ 2.6M
Resultados:
• Tempo poupado em cerca de 1 hora 

por dia por médico
• Médicos aceitaram os Slates Tablets 

como um meio para manter o contacto 
com o doente durante exames

• Os Tablets permitiram ao EMR de 
finalmente substituir os gráficos em 
papel

$2.6M ROI = (132 physicians x ~$100 (avg. revenue per patient = $65 x 2) x 200 in-office days first year) - $400K
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Considerações para a Compra de Tablets Considerações para a Compra de Tablets 

Pequeno Tamanho / 
Pouco Peso

• Menor tamanho e peso possível
quando os enfermeiros são móveis na 
maior parte dos turnos e/ou a misturar 
equipamentos médicos e 
medicamentos.

• O ultra móvel slate é ideal para 
situação em que a utilização do 
teclado não é requerida

Visibilidade 

• Maiores ecrãs óptimos para ter a 
pagina inteira, para aplicações do 
estilo clipboard

• Menores ecrãs adequados para 
referências vitais & dados 

• Ângulos de visão amplos
permitindo a colaboração e 
educação do doente

• View Anywhere óptimo para as 
fortes luzes hospitalares

Segurança

• Leitor biométrico incorporado
permitindo acesso autorizado a 
dados e recursos

• Trusted Platform Module (TPM) 
adicionando uma camada de 
segurança via autenticação

• Controlo sobre actividades via
e-signatures e carimbos de datas

Produtividade Total dos 
Turnos

• Suficiente capacidade de bateria 
ao menor peso possível para uma 
utilização móvel prolongada

• Caregadores e estações de carga 
para trocas rápidas de baterias

• Capacidade Hot-swapping para 
adicionar/trocar baterias em < 20 
segundos sem ter que colocar o 
Tablet em modo Stand-by

Conectividade Fiável

• 802.11 Integrado para ficar “sempre 
conectado”

• Bluetooth Integrado para conectar a 
impressoras e a dispositivos médicos 
tais que scaners de código de barras

Utilização Versátil

• Escrita com Caneta Rápida e 
Natural

• Habilidade em usar em qualquer 
sítio

• De pé, sentado, andando
• Dock = funcionalidade Desktop
• Cart / parede / veiculo

• Teclado quando necessário
• Malas de Transporte que possam 

servir vários tipos de trabalho
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Utilização na Saúde com PeriféricosUtilização na Saúde com Periféricos

FlexDock & 
Teclado USB

Braço LX

Comum a Todas as AplicaçõesComum a Todas as Aplicações

MóvelMóvel

Auto/Plane 
Adapter

Field Case

USB 
DVD/CD-RW

Hospital/Sala de ExamesHospital/Sala de Exames

Wall Mount Bump Case

Consultório/EnfermeiraConsultório/Enfermeira

ReadyDock
Charging Unit

Rato 
Wireless 

Scaners de 
Códigos de 
Barra

Carregador 
de Baterias

Bateria 
Extendida

Motion 
MedicalPak
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Sub-Segmentos ApontadosSub-Segmentos ApontadosSegmentação de Alto-NívelSegmentação de Alto-Nível

Segmentando o Mercado da SaúdeSegmentando o Mercado da Saúde

Sistemas de 
Saúde, 
Hospitais
& Práticas 
Médicas

AIDS/HIV Treatment Centers (Ais)

Cancer Treatment Centers (Cas)

Diagnostic Imaging Centers (DICs)

Freestanding Outpatient Surgery Centers (FOSCs)

Empresas Physician Practice Management (PPMs) 

Outpatient Rehabilitation Centers (RHs) 

Hospitais 

Integrated Healthcare Networks (IHNs) 

Medical Group Practices (MGPs) 

Enfermeiras Praticantes

Médicos Assistentes

Assisted Living Facilities (ALs) 

Home Health Agencies (HAs) 

Nursing Homes (NHs) 

Saúde ao 
Domicilio & 
Vida Assistida

Outros
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Documentação ClínicaDocumentação Clínica

Automatiza os formulários de papel e simplifica a recolha dos dados e história dos 
pacientes
• Software Point-and-click
• Reconhecimento avançado de caracteres aceita caligrafia

Aumenta a mobilidade do médico assim como a acessibilidade e a produtividade

Melhora a qualidade do tratamento ao doente
• Permite um melhor acesso à informação no local do tratamento
• Reduz erros de diagnóstico e de tratamentos
• Aumenta a satisfação dos doentes

Simplifica os processos dos rendimentos e a velocidade na 
recolha dos encargos a serem facturados
• Menos tempo administrativo gasto por paciente
• Altas assim como os processos de transferência mais 

rápidos 
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Consulta de Imagem Móvel / PACSConsulta de Imagem Móvel / PACS

Melhora a produtividade da equipa médica ao 
fornecer acesso instantâneo a imagens
digitais para: 
• Conduzir estudos comparativos

• Consultar com outros profissionais

• Educar correctamente os pacientes  

Reduzir custos associados com:
• Compra de Filmes (Rx)

• Trabalho técnico associado

• Perda de filmes (Rx) que pode saír oneroso 
pois obriga a repetição de exames e à
substituição de ciclos de imagens 
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Post-Acute Clinician MobilityPost-Acute Clinician Mobility

Melhora a qualidade e resultado 
• Completa a documentação no ou perto do 

local do tratamento

• Completa formulários em muito menos 
tempo 

Reduz custos, simplifica workflows, 
e aumenta a precisão 
• Processos de diagnósticos integrados na  

PC card

Permite melhorias no serviço 
prestado ao doente assim como os 
resultados consequentes 
• ‘Anywhere access’ à informação clínica e 

aos resultados dos testes
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Departamento de UrgênciasDepartamento de Urgências

Aumenta a segurança do doente reduzindo erros de 
diagnostico e de tratamentos
• Substitui documentação escrita à mão com informação mais

exacta, completa e legível

Acelera tratamentos e processos de transferência e de alta
• Torna dados clínicos previamente recolhidos prontamente disponíveis para 

avaliação

Implementa acesso restrito a informação do doente
• Regista actividades carimbo de data & assinatura

Aumenta o rendimento anual por paciente
• Uma planificação e uma facturação mais precisas

Facilita relatórios de conformidade
• Captura de dados automatizada
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O FUTURO NA SAÚDEO FUTURO NA SAÚDE

Intel está a trabalhar com a Motion Computing para introduzir 
os produtos de primeira geração baseados na plataforma 
Intel Mobile Intel Mobile ClinicalClinical AssistantAssistant que deverá estar disponível na 
primeira metado de 2007. A Motion Computing está
concentrada em conceber Tablet PCs para mercados verticais 
específicos, incluíndo o da Saúde, Forças de Vendas, Utilities
e Governo; o sector da sáúde representa metade do seu 
volume de negócio e é o focus principal da empresa.
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O FUTURO NA SAÚDEO FUTURO NA SAÚDE

A plataforma Mobile Mobile ClinicalClinical AssistantAssistant é o resultado de 
estudos do workflow em hospitais, de entrevistas com 
enfermeiras e médicos, e pesquisa etnográfica entre as 
enfermeiras do hospital EL Camino em Mountain View, Calif. 

Focaliza nas necessidades da comunidade da saúde para 
melhorar quer a segurança do doente como reduzir erros de 
prescrição de medicamentos e facilitar a carga de trabalho do 
pessoal clínico.
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O FUTURO NA SAÚDEO FUTURO NA SAÚDE

Os produtos baseados na plataforma mobile clinical assistant
poderão oferecer uma variedade de opções e tecnologias 
incluindo: uma carcaça que possa ser limpa com um 
desinfectante; tecnologia RFID para identificação rápida do 
doente e do utilizador; um leitor de código de barras para 
ajudar a reduzir os erros na entrega dos medicamentos; um 
estetoscópio, etc...
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O FUTURO NA SAÚDEO FUTURO NA SAÚDE

A plataforma poderá também incluir:

- uma câmara digital para dar apoio aos gráficos do doente e 
anotar melhorias de saúde; 

- Tecnologia Bluetooth para gravar sinais vitais dos pacientes;

- conectividade wireless para aceder a registros medicos
electrónicos.
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O FUTURO NA SAÚDEO FUTURO NA SAÚDE

Captura toda a informação a partir de um único ponto
Toma partido da tinta digital
Fácil para desenhar um diagrama ou anotar um documento 
enquanto estiver a examinar um doente
Acesso rápido a todas as notas manuscritas e normais
Torna a pesquisa mais fácil pois permite juntar texto, 
imagens, gráficos e outros conteúdos num 
instante
Permite enviar notas manuscritas por e-mail 
imediatamente após ou durante um encontro
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Nota FinalNota Final

Mais informações acerca do Mobile Clinical Assistant em:

http://www.motioncomputing.com/about/news/press_release_092706.asp

Ou ligando para PROBITAS LDA – European Motion Distributor

Tel: 21 3624606
email: info@probitas.biz




