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CONGRESSO FEHOSP

A IMPORTÂNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NA GOVERNANÇA CLÍNICA
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VICENTE DI CUNTO
https://www.linkedin.com/in/vicentedicunto/
CEO techtools health

o Adm de Empresas pela FGV/SP
o Pós em administração pela FGV/SP
o Extensão em Berkeley (EUA) – Learning 

Organizations
o Extensão na Singularity U (EUA) – Exponential 

Technologies
o Últimos 25 anos no mercado de TI
o Criação de 5 empresas inovadoras nos últimos 25 

anos
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O crescimento exponencial
se deve a fatores como:

o Elevação da expectativa de vida
o Maior complexidade doenças
o Migração campo - cidade: aumento 

da obesidade, estresse e doenças 
mentais

Cenário atual

DA SAÚDE

Fontes: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) / 2015 - https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111239
              OMS / 2021 - https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350560/9789240041219-eng.pdf

9,8% do PIB global gasto em saúde

9,2% do PIB brasileiro era gasto com saúde antes da pandemia

12,96% é o percentual de investimentos anuais feitos no 
setor em 2020

25%
Estimativa de que até 2035 no Brasil, 
a saúde represente no PIB mais de
 

https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111239
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Como resultado dos eventos de 2020

60%  42%das instituições de saúde 
estão aderindo a novos 
projetos digitais

estão acelerando alguns 
ou todos dos seus planos 
de transformação digital 
existentes

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A aceleração continua pós pandemia

Fonte: CB Insights | BDO’s 2021 Healthcare Digital Transformation Survey
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Preventiva

Preditiva

Personalizada

Participativa

Passivo

Reativo

Centrado no hospital

Dirigido por sintomas

Saúde digital não é uma tendência, é uma realidade

Fonte: Techtools
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Tecnologia como prioridade estratégica
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Governança Clínica
O QUE É

EM BUSCA DA MELHORIA ASSISTENCIAL

o Melhoria contínua da qualidade de serviços

o Manutenção dos altos padrões de 

atendimento 

o Excelência no cuidado clínico

Fontes: Adaptado do original: Scally and Donaldson, BMJ [4 July 1998]: 61-65
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Governança
Clínica

Relaciona custos 
e desfechos 

Definir o padrão

Pacientes e
profissionais
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clínica

Auditoria
ClínicaTransparência
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Governança Clínica
o Qualidade do serviço

o Quantidade adequada de recursos 

(nem mais, nem menos e os mais 

resolutivos)

o Padrões de excelência

o Melhorar desfecho clínico

o Visibilidade de indicadores para 

tomada de decisão

Atenção à saúde centrada nos pacientes

o No lugar certo
o No tempo certo
o Com a qualidade certa
o Com o menor custo possivel

DESAFIOS:

o Comprometimento dos gestores

o Comprometimento dos 

profissionais de saúde
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Governança Clínica – Dados, dados e mais dados
Para chegarmos a um destino, precisamos do ponto de partida e do roteiro

Maior desafio:

o Saber exatametente onde 
estamos

o Definir pra onde vamos

o Acompanhar o trajeto, 
corrigindo a rota 
eventualmente
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techtools health

PARCERIAS

Ciência, tecnologia e inovação plataformas digitais:

o jornada do paciente
o ampliando o acesso e a resolutividade
o aumentando a eficiência
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Plataforma

Atende Saúde
Conexão entre pacientes, 
profissionais de saúde, hospitais 
e fontes pagadoras 

o Rompe distâncias

o Humaniza o atendimento

o Democratiza o acesso à saúde de 

qualidade 

o Instituições mais eficientes 

reduzindo seus custos.
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recursos de fontes nacionais 
e internacionais de 

financiamento

A força da rede filantrópica reunida 
no Atende Saúde, viabiliza:

ATENDE SAÚDE

captação 
de recursos para a 

digitalização da saúde

Projetos de transformação
digital patrocinados pela 

indústria da saúde  
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Repositório de Dados Estruturados 🡪 relatórios estratégicos em tempo real

o Cadastros e interfaces
o Desempenho financeiro
o Desempenho assistencial
o Perfil clinico e epidemiológico
o Eficiência do apoio diagnóstico e terapêutico
o Eficiência da logística e infraestrutura
o Gestão de pessoas
o Maturidade em tecnologia e inovação
o Gestão ambiental
o Compliance 

MAPA DE GESTÃO
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Mapa de Gestão
conectar à Federação
de seu Estado e à CMB

o Visão detalhada  🡪 tomada 
de decisões.

o identificação do perfil epidemiológico e 
vazio assistencial por região  🡪 melhorar a 
eficiência

o Atualização das informações de 
infraestrutura do hospital, do corpo clínico 
e gerencial.
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A transformação digital é uma realidade/necessidade
para a sustentabilidade e permanência no mercado.

Deve promover a melhora da assistência com 
qualidade

e com os melhores desfechos clinicos possiveis

Muito obrigado
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Benefícios para hospitais
ATENDE SAÚDE

o Conexão de dados do SUS e dos 
hospitais

o Acesso e autenticação dos pacientes 
por biometria facial

o Cadastro e controle de pacientes e 
profissionais da saúde,

o Rastreabilidade da jornada do 
paciente

o Cuidados preventivos, orientações 
para procedimentos e 
acompanhamentos

o Jornada do paciente adaptada ao 
protocolo da instituição de saúde

o Maior produtividade do corpo 
clínico

o Inteligência Artificial, Big Data e 
Blockchain

o Lembrete das consultas e 
possibilidade de cancelamento 
prévio

RASTREABILIDADE

MONITORAMENTO DO DESFECHO 

QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS

o Dashboards com visualização de 
indicadores em tempo real

o Melhora relação com fontes 
pagadoras
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PRATICIDADE E SEGURANÇA

o Cadastro de membros da família e amigos

o Seleção da operadora de saúde ou SUS

o Compatível com a LGPD

o Teleatendimento em vídeo e chat

TRIAGEM E AGENDAMENTO INTELIGENTE
o Triagem digital, com recomendação

de criticidade do estado de saúde
e orientações ao paciente

o Agendamento fácil

o Recebimento de lembretes da consulta

o Envio de resultados de exames e imagens 

antes do atendimento

o Acesso aos resultados de exames e a serviços 

integrados

Benefícios para o paciente
ATENDE SAÚDE

 Com a solução, o paciente pode ser atendido no conforto do seu lar, 

de forma ágil e segura, em apenas alguns cliques.
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Resultados
ATENDE SAÚDE

MENOS FALTAS 
Logo no primeiro mês,
a plataforma reduziu pela 
metade o número de faltas
às consultas agendadas

50%

Em 2022 o Atende Saúde foi utilizado para 
funcionários do Hospital de Amor de Barretos e 
familiares com suspeita ou diagnóstico de covid-19.

+200 HOSPITAIS ENGAJADOS E EM 
FASE DE DIGITALIZAÇÃO

MAIORES OPERADORAS DO PAÍS JÁ ESTÃO 
SENDO DIGITALIZADAS COM O ATENDE SAÚDE

HOJE
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Rede CMB Saúde 
Suplementar
Open Health
 Uma parceria criada para gerar oportunidades 

concretas de melhoria de eficiência operacional para 

as instituições filantrópicas, gestão de vazios 

assistenciais, melhoria da compreensão dos perfis 

epidemiológicos e redução de custos para a rede 

afiliada, aumentando a sua sustentabilidade. Além da 

extensão da cadeia de cuidado, gerando uma rede 

ampliada para os beneficiários.
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Rede CMB

Principais benefícios

25 OPERADORAS JÁ ADERIRAM 
E ESTÃO EM FASE DE DIGITALIZAÇÃO

o Participar da rede de inovação da CMB

o Disponibilizar aos seus beneficiários a possibilidade 

de atendimento na rede ampliada da CMB 

o Oferecer aos beneficiários dos outros participantes 

da rede o atendimento nos seus hospitais 

o Sistema de fácil utilização e agilidade para verificar 

a elegibilidade em poucos minutos 

Saiba mais: cmbsaudesuplementar.org.br
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