
 
A Unidade de Santana da rede de hospitais São Camilo recebe reconhecimento 

pelos seus avanços digitais e reforça a posição do Brasil como país líder, na 
América Latina, na adoção de novas tecnologias na assistência médica 

 
O Hospital São Camilo - Unidade Santana, São Paulo (Brasil), recebeu o reconhecimento Estágio 6 
EMRAM concedido pelo HIMSS Analytics. O objetivo do modelo de adoção eletrônico de registro médico 
(EMRAM) é orientar os profissionais de saúde no caminho para a digitalização. O hospital brasileiro tem 
trabalhado firmemente no processo de eliminação de papel para um ambiente EMR paperless. 
 
 A Unidade de Santana da rede de hospitais São Camilo, que conta com 224 leitos, torna-se no oitavo 
hospital a receber o prêmio EMRAM Estágio 6 no Brasil. Durante a inspeção, a equipa de HIMSS 
Analytics sublinhou o sistema totalmente integrado que fornece uma interface única para todas as áreas 
clínicas. A Unidade de Santana continua a demonstrar um compromisso para a melhoria da segurança e 
assistência ao paciente através da aplicação de sistemas digitais. 
 
De acordo com John Daniels, vice-presidente global, HIMSS Analytics , "a equipe do Hospital São Camilo 
tem realizado um trabalho importante para a obtenção do reconhecimento do EMRAM Estágio 6, a  sua 
dedicação deve ser reconhecida. É importante notar que devido ao uso extensivo de documentação 
médica e de enfermagem em formato electrónico, o hospital São Camilo está no bom caminho no 
processo de eliminação de ficheiros em papel. Além disso, o hospital tem um circuito fechado do 
medicamento bem estabelecido . Este processo inclui a administração de medicamentos com códigos de 
barras na unidade de UTI. Para nós, é uma honra reconhecer os esforços do hospital e esperamos 
entregar oficialmente o prêmio neste outono.” 
 
Este reconhecimento representa uma grande conquista na aplicação das TI em ambiente hospitalar na 
América Latina. A Unidade de Santana elevou para oito o número total de hospitais no Brasil a receber o 
prêmio EMRAM Estágio 6 da HIMSS Analytics. Este é um forte indicador de que os provedores de saúde 
na América Latina estão reconhecendo que a adoção do registro médico eletrônico (EMR) é 
fundamental para melhorar os resultados clínicos, a eficiência operacional e reduzir os custos. 
 
Rogério Quintela Pirotto, diretor geral da rede de hospitais São Camilo, afirmou: "É uma honra receber 
este prêmio de prestígio. Ele recompensa o excelente trabalho de vários anos, de toda a nossa equipe, 
para se tornar num hospital digital.” 
 
O Hospital São Camilo vai receber o reconhecimento oficialmente durante o HIMSS Brasil a 4-6 outubro 
de 2016. 
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Sobre HIMSS Analytics na América Latina 
 
Com base nos requisitos dos provedores de saúde (hospitais, grupos de seguros de saúde,...), governos, 
fornecedores de software e consultores, a HIMSS Analytics oferece serviços de consultoria sob medida ligados na 
área da digitalização dos cuidados de saúde. A HIMSS Analytics coleta informação que transforma resultados 
evidentes. Os nossos serviços incluem benchmark, avaliação segundo vários modelos de maturidade, pesquisa de 
mercado, entre outros serviços de consultoria. 
 
HIMSS Analytics criou o Modelo Adoção do Registo Médico Eletrônico (EMRAM), composto por 8 estágio que 
permite aos hospitais acompanharem o seu progresso em direção a um ambiente totalmente digital. O EMRAM da 
HIMSS Analytics identifica as capacidades do registo médico eletrônico do hospital, desde os sistemas auxiliares 
básicos, até um ambiente de registo médico eletrônico totalmente digital. Atualmente, existem na América Latina, 
dez hospitais certificados como "Estágio 6", destes oito são Brasileiros, um Argentino e um Chileno. 
 

 

 


