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Um Roteiro De Cinco Passos Para 
Criar Sua Estratégia De Mobilidade
Hospitais e outras organizações de saúde precisam lidar com vários desafios 

complicados para implantar tecnologias móveis. Por isso é importante desenvolver 

uma estratégia de mobilidade cuidadosamente planejada. Para ter sucesso, sua 

estratégia precisa de liderança de nível sênior, compromisso, financiamento e recursos. 

Uma equipe interdisciplinar deve ser montada incluindo enfermeiros, médicos, 

farmacêuticos, engenheiros biomédicos, profissionais de TI, de cuidados auxiliares e 

financeiros para desenvolver uma visão da infraestrutura de tecnologia comum de que 

toda a equipe precisa. Este documento técnico mostra um roteiro de cinco etapas para 

criar uma estratégia eficaz de mobilidade.
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Roteiro De Cinco Etapas
O caminho para a criação de uma estratégia móvel para sua organização de saúde 
começa com as cinco etapas fundamentais descritas neste relatório. Elas podem ajudar 
você a criar uma estratégia de mobilidade mais colaborativa e eficaz para que o cuidado 
com o paciente esteja à frente de todas as decisões tomadas.

No ambiente de saúde clínica atual, sistemas de prontuário eletrônico se tornaram o padrão 
do setor para muitas aplicações e processos de cuidado com o paciente, graças à capacidade 
de fornecer informações precisas, atualizadas e completas sobre o paciente. No entanto, 
os cuidadores que trabalham com o paciente nem sempre têm acesso imediato a essas 
informações fundamentais, que normalmente só estão disponíveis em uma estação de trabalho. 
Como resultado, os cuidadores correm o risco de tomar decisões ruins que podem afetar 
diretamente o bem-estar de um paciente. 

Felizmente, a mobilidade clínica está mudando o panorama dos cuidados com o paciente. 
Os cuidadores não precisarão mais ir a uma estação de trabalho para acessar o prontuário 
eletrônico de um paciente. Em vez disso, os dados em tempo real poderão ser acessados em 
dispositivos móveis. Quando implementados corretamente, esses dispositivos podem funcionar 
como uma ferramenta de comunicações por dados e voz segura, um portal de informações 
valiosas e uma linha de comunicações essencial para a equipe do hospital no gerenciamento de 
alarmes e alertas. A mobilidade clínica também está ajudando a melhorar a eficiência do fluxo 
de trabalho e a colaboração entre equipes, o que se traduz em melhorias drásticas no cuidado 
com o paciente.

Na hora de integrar dispositivos móveis ao fluxo de trabalho do seu hospital, ter uma estratégia 
de mobilidade que abrange toda a empresa é essencial para evitar o uso não verificado de 
dispositivos móveis e diversos problemas para sua organização. Com o planejamento prévio, 
você poderá integrar dispositivos móveis criados especialmente para serviços de saúde em um 
sistema centralizado e recursos mais eficazes, para que sua equipe possa fazer mais com menos 
recursos.
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Mapeie a forma como a equipe do seu 
hospital se comunica

Faça uma pesquisa com suas equipes clínica 
e de apoio para avaliar cuidadosamente seus 
recursos atuais e aprender sobre os dispositivos e 
aplicações usadas. 

Em muitos casos, a equipe do hospital ainda usa pagers e outros sistemas 
de chamada, assim como smartphones para consumo, para se comunicar. 
Infelizmente, paralizações nas comunicações são bastante comuns. Sua 
estratégia de mobilidade precisa examinar:

 • Há um sistema que abrange toda a empresa?

 • Ele funciona bem?  

 • Seu sistema permite comunicações de voz e dados? 

Mapeie os grupos e os fluxos de trabalho que mais se beneficiarão da 
computação móvel. Geralmente, esses grupos de funcionários incluem 
enfermeiros de acompanhamento e de procedimentos, médicos e áreas de 
serviços de apoio, como transporte de pacientes, engenharia do prédio, 
serviços ambientais, engenharia biomédica, segurança e entrega de 
alimentos.

Implementar uma solução de voz (VoIP) 
integrada que oferece os serviços de que 
os usuários precisam para permanecer em 
contato em qualquer lugar — voz, mensagens 
de texto seguras e interoperabilidade de dados 
com computadores móveis — pode melhorar 
significativamente as comunicações e a 
colaboração entre as equipes em um ambiente 
de saúde.

50%
dos hospitais implantaram 

soluções de VoIP na 
organização

Fonte: Spyglass Consulting
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Identifique os principais requisitos 
para as comunicações móveis

Determine os recursos essenciais para a 
comunicação da equipe no seu hospital. Os 
requisitos devem incluir confiabilidade e roaming, 
para evitar a queda de chamadas enquanto os 
funcionários e os dispositivos se moverem. 

Outros requisitos podem incluir o estabelecimentos de um diretório do 
grupo de funcionários da empresa para facilitar a identificação rápida 
de membros da equipe via mensagem de texto ou ligações. E, claro, 
você precisará planejar medidas de seguranças técnicas e do fluxo de 
trabalho para garantir que os funcionários sigam sempre as diretrizes de 
privacidade dos pacientes. 

Como parte desse processo, é altamente recomendável que os hospitais 
considerem o uso de um sistema/provedor de gerenciamento de 
dispositivos móveis (MDM) de terceiros que possa garantir um ambiente 
móvel em conformidade com a HIPAA. Uma solução de MDM eficaz 
oferece controle centralizado de todos os dispositivos móveis da sua rede, 
para que os dados de pacientes nunca fiquem em risco, com recursos de 
gerenciamento remoto, controle de aplicações e ferramentas de relatório.

Uma pesquisa recente descobriu que há uma 
necessidade real para as organizações de saúde 
atenderem às necessidades de comunicação 
(e-mail, mensagens e ligações) e oferecer uma 
plataforma de mensagens interna segura que 
permite conformidade com a HIPAA, além de 
substituir sistemas de comunicações antiquados 
como pagers, para melhorar o cuidado com os 
pacientes.

80%
dos enfermeiros usam 

aplicações combinadas 
de mensagens (SMS) 

padrão, sem segurança e 
sem conformidade com a 

HIPAA
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Fonte: Spyglass Consulting

Fonte: “Most physician secure messaging apps not HIPAA compliant,” HealthITSecurity,  
9 de novembro de 2015
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Defina as aplicações e sistemas 
necessários para os principais fluxos   
de trabalho

Determinar as necessidades de tecnologia móvel 
dos seus principais usuários também inclui 
identificar os sistemas e aplicações que eles 
acessam: 

 • Você precisará de uma interface com seus sistemas de voz por rede  
  (sistemas PBX)?

 • O novo tráfego de dispositivos móveis precisará acessar os sistemas  
  de alerta e alarmes da enfermaria do seu hospital? 

 • Seus dispositivos precisarão se conectar a uma plataforma de  
  comunicações existente?

Com dispositivos móveis, sua equipe poderá acessar os dados de 
prontuários eletrônicos em tempo real. Sua estratégia de mobilidade 
precisará oferecer modos de facilitar o acesso da equipe a esses dados 
e melhorar o uso e o compartilhamento deles. Ao desenvolver sua 
estratégia, determine quais aplicações de prontuário eletrônico precisarão 
estar disponíveis nos dispositivos móveis dos seus funcionários.

3

ENOMADO HOSPITAL JAPONÊS FAZ AVANÇOS NO CUIDADO COM 
PACIENTES POR MEIO DO ACESSO A DADOS EM TEMPO REAL 
O Hospital da Universidade de Nagasaki, no Japão, implementou computadores portáteis 
durante a atualização do sistema de prontuário eletrônico.

Com a implantação dos dispositivos da Zebra, que funcionam como uma ferramenta móvel 
de informações para enfermeiros conectada ao sistema de prontuário eletrônico, o hospital 
melhorou muito a eficiência e precisão dos procedimentos.

Agora, os enfermeiros podem verificar os remédios receitados ao lado do paciente antes 
de administrar injeções ou transfusões de sangue e registrar eletronicamente os detalhes 
do procedimento com um único clique. Não é mais necessário que o enfermeiro transfira de 
memória os registros para os arquivos do paciente, o que reduz o tempo necessário para o 
processo de gravação e aumenta a precisão. Além disso, computadores portáteis possibilitam o 
gerenciamento seguro das informações pessoais do paciente.

TECNOLOGIA EM AÇÃO
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85-
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atenção ao paciente

Fonte: Association for the Advancement of Medical 
Instrumentation (AAMI) 
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Os hospitais estão enfrentando uma proliferação 
de tecnologias de monitoramento de pacientes. 
Funcionários clínicos precisam gerenciar o 
bombardeio constante de alarmes e alertas além 
das suas atividades diárias normais. Embora esses 
alarmes tenham sido essenciais para salvar vidas, 
eles também resultaram em um efeito colateral 
inesperado: a fadiga de alarmes. 

Sua estratégia de mobilidade deve incluir planos para um programa de 
gerenciamento de alarmes que garanta que os alarmes sejam transmitidos 
para os dispositivos móveis de forma a garantir a segurança dos pacientes 
e prevenir a fadiga. Ele deve incluir formas para diferenciar entre alarmes 
críticos e não críticos.

 • Você tem um aplicativo para integrar o sistema de chamada de  
  enfermeiros?

 • Esse sistema é interoperável? 

 • Quais dispositivos precisam interagir com as tecnologias de   
  monitoramento de pacientes?

Considere o emprego de uma empresa intermediária para gerenciar a 
eficiência do sistema de gerenciamento de alarmes.

Determine como você gerenciará 
alertas e alarmes4
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Planeje como será a implantação5
Depois de concluir sua própria avaliação, é hora 
de definir algumas metas de curto, médio e longo 
prazo e estabelecer um cronograma para sua 
implantação móvel.

Você pode decidir implantar seus novos dispositivos móveis com uma 
implantação imediata (uma troca instantânea que ativa o novo sistema 
em toda a rede de saúde). Ou pode considerar uma abordagem piloto 
em fases, em que um grupo específico de usuários recebe o sistema 
antes do restante. Em uma abordagem em fases, você pode equipar seus 
enfermeiros de acompanhamento na ala de cirurgias com os dispositivos 
durante a primeira fase, seguidos pela equipe de enfermagem, toda a 
equipe do hospital e, finalmente, toda a rede de cuidados.

A prática recomendada é usar uma abordagem 
em fases, começando com os recursos de voz e 
texto, seguidos pelas aplicações de prontuário 
eletrônico. Você também precisa considerar 
os testes de interoperabilidade e oferecer 
treinamento individual para cada recurso e 
aplicação.

A estratégia móvel resultante dessa diligência deve ser escrita em um 
documento que possa ser compartilhado com sua equipe e revisado 
conforme a evolução das necessidades.

PRÓS E CONTRAS DA 
IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DE 

TECNOLOGIAS MÓVEIS

   PRÓS

• Implementação mais rápida

• Os usuários precisam aprender o novo 
sistema mais rápido, pois o sistema 
antigo não está mais disponível

• Evita possíveis problemas causados 
pelo trabalho com diferentes 
softwares e hardwares

• Pode reduzir os custos e oferecer um 
ROI mais rápido

 CONTRAS

• Uma abordagem de alto risco

• Exige planejamento extensivo

• Pode criar interrupções importantes 
nas operações, o que reduz a 
produtividade

• Mais difícil para os usuários 
aprenderem a usar o novo sistema 
imediatamente

• Problemas durante a implementação 
podem ser imprevisíveis e caros
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Para mais informações sobre como planejar uma implantação móvel   
de sucesso, acesse www.zebra.com/mobility.

©2017 ZIH Corp. Todos os direitos reservados. ZEBRA e a cabeça estilizada Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em muitas 
jurisdições no mundo todo. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Sede corporativa /NA
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA 
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede da América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com

A revolução móvel está chegando aos hospitais e sistemas de saúde. 
Conforme mais organizações fazem a migração para a mobilidade, 

elas percebem que uma participação além do departamento de 
TI é fundamental e que a liderança clínica e outros funcionários 
principais precisam ser envolvidos no planejamento. Ao garantir 

um entendimento completo das necessidades de comunicação dos 
grupos de funcionários, pesquisar as tecnologias e a infraestrutura 

existentes e explorar todas as opções viáveis, a organização de 
saúde poderá desenvolver uma visão clara da implementação móvel 

e um plano eficiente para gerenciar uma migração bem-sucedida.

http://www.zebra.com/mobility
http://www.zebra.com/mobility

