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Dados de Imagiologia
Um fator de sucesso para o futuro
Conferência APDSI
Dados e Conhecimentos em Saúde: um sonho ou uma realidade?
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Dados de 
Imagiologia
Um fator de sucesso 
para o futuro

▪ NTT DATA

▪ Desafios à implementação

▪ Visão global

▪ Arquivo VNA

▪ Visualizador

▪ Em Portugal

▪ Fatores de Diferenciação

▪ Visão para o futuro
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maior empresa no setor de TIC*

6a

países em 

que atuamos

+50
bilhões em 

receita total

US$ 22

*Gartner, "Market Share: IT Services, Worldwide 2020",
Dean Blackmore, et. al, publicado em 8 de abril de 2021.

+139.000
profissionais
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INTRODUÇÃO - NTT DATA

A NTT DATA, parte do NTT GROUP, é a sexta maior empresa de 

serviços de TI do mundo. Trabalhamos em parceria com os nossos 

clientes para inovar e oferecer serviços de ponta.

INFORMAÇÕES DE MARÇO DE 2021
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NTT DATA EUROPA & LATAM

A NTT DATA Europe & Latam nasceu da aliança entre a everis (com 

presença na Europa e América Latina) e a NTT DATA EMEA (com presença 

principalmente no Reino Unido, Itália, Alemanha e Romênia, para levar 

transformação e inovação a clientes da Europa e América Latina.

Com uma ampla gama de serviços de consultoria, tecnologias de ponta, 

aplicações, infraestrutura, modernização de TI e BPOs, combinados com 

uma vasta experiência, podemos tornar possível o impossível.

+40.000
profissionais

€ 2,550
milhões em volume de 

negócios*

25
países em 

que atuamos

15
centros de alto 

desempenho

INFORMAÇÕES DE MARÇO DE 2021



Desafios à implementação

Assegurar a compliance com 
os standarts de 
interoperabilidade

Qualidade dos dados a migrarArquivos segmentados por 
especialidade clínica e 
baseados em soluções 
proprietárias
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Desafios à implementação

Necessidade de total 
disponibilidade de serviço

Necessidade de elevada 
performance de arquivo e 
visualização

Crescente volume e tamanho 
dos dados armazenados por 
estudo Imagiológico

6



Solução para Imagiologia

Integrável com o ehCOS (EHR da NTT DATA) ou outros EHR/RIS

Incluí arquivo VNA (Vendor Neutral Archive) e Visualizador 
multifuncional com certificação para diagnóstico

Garante total compliance com os standards de DICOM e HL7

Workflows de interoperabilidade orientados segundo os perfis de 
integração IHE - Integrating the Healthcare Enterprise
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Solução para Imagiologia

Solução de código aberto, não dependente de sistemas proprietários, 
beneficiando de uma vasta comunidade de desenvolvimento

Permanente evolução das soluções de Arquivo e Visualizador

Escalável e apta a qualquer realidade (de pequena clínica/serviço a 
grandes grupos de prestadores de cuidados de saúde)

Orientada para maximizar a performance
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Arquivo VNA

Integração DICOM com 
modalidades, estações de pós-
processamento e outros arquivos 
PACS ou VNA

Permite arquivo de objetos 
DICOM (ex. estudos imagiol.) ou 
outros formatos (imagem, vídeo, 
áudio, PDF, Word, CDA, etc.)

Arquitetura de infraestrutura 
tecnológica com redundância e 
alta-disponibilidade

Possibilidade de manutenção 
sem disrupção de serviço

Baseado nas ferramentas e 
catálogos da comunidade de 
desenvolvimento dcm4chee
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Visualizador

Certificação para diagnóstico 
clínico

Vasta oferta de funcionalidades 
de medição e manipulação de 
imagem para uso por todos os 
profissionais de saúde

Com capacidade de renderização 
3D (DVR) e reconstrução 
multiplanar (MPR)

Aplicação web, agnóstica a 
browser e com protocolos 
seguros 

Zero footprint – sem 
armazenamento de dados 
localmente

Adaptável à realidade das 
organizações e aos casos de uso 
pretendidos

Possibilita visualização de 
documentos, estudos, imagens e 
vídeos

10



Um projeto de arquivo 
comum de estudos e 
documentação clínica

Melhoria dos processos de 
tomada de decisão clínica 
com todo o histórico do 
cliente visível numa única 
aplicação

Em Portugal

30M

Documentos, imagens e 
vídeos migrados

6M

Estudos Imagiológicos 
migrados - 10 anos de 
histórico
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Fatores de Diferenciação

Contínuo e rápido 
desenvolvimento das 
soluções de Arquivo e 
Visualizador

Possibilidade de integração 
com ferramentas de AI

A sua implementação e o 
foco na compliance com os 
perfis de integração IHE, 
permite normalizar dados e 
assegurar a qualidade dos 
processos e workflows de 
informação
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Visão para o futuro

Um ecossistema de arquivo clínico assente em 
standards de interoperabilidade e com dados 
normalizados na sua semântica

Desenvolvido em código aberto e em 
permanente evolução

Com forte aposta na envolvência de parceiros 
especializados no desenvolvimento de projetos 
de inteligência artificial, melhorando não só os 
vários workflows de trabalho, mas também o 
apoio à decisão clínica no diagnóstico
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Obrigado!
NTT DATA Portugal
Atrium Saldanha

Duque de Saldanha, 1 10º

1050-094 Lisboa

https://pt.nttdata.com
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