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A EBSERH é uma empresa vinculada ao MEC que possui como foco de 
atuação a prestação de serviços assistenciais, o apoio ao ensino e 

pesquisa, e a gestão dos Hospitais Universitários Federais.

Prestação de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, no campo da saúde 

pública, no âmbito das Universidades Federais 
e Instituições congêneres

Ensino e Pesquisa

Prestação de serviços gratuitos de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 
diagnóstico e terapêutico à comunidade no 

âmbito do Sistema Único de Saúde

Assistencial

Prestação de serviços de apoio ao processo de 
gestão dos Hospitais Universitários Federais e 

Instituições Congêneres

Gestão Hospitalar

Apresentação

2
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Responsável pela gestão de 40 
Hospitais Universitários 
Federais.

 É a maior rede hospitalar do Brasil, com aproximadamente 9,1 mil leitos
ativos, realiza mais de 315 mil internações, 400 mil cirurgias e 23 milhões 
consultas e exames especializadas por ano.



Impressão Coorporativa

• +3 mil impressoras

• +140 milhões de 
impressões/ano         
(áreas assistenciais e 
administrativas)

• de 30% ~ 40% impressão 
assistencial.

Licenciamento Microsoft 
Modalidade Educacional

• 46.481 mil caixas de email

• Licenciamento de softwares 
de produtividade (Microsoft 
Office) para a rede 

• Licenciamento de sistema 
operacional (Windows) para 
toda rede

Serviço de Internet e 
Conectividade

• RGHU/RNP em 28 HUFs
• Previsão de 40 HUFs até 

2020
• Ganho em segurança e 

agilidade de acesso à 
Internet e aos sistemas 
administrativos

* Usuários Ativos  = Empregados (CLT + RJU), colaboradores, terceirizados, professores, 
alunos e residentes

Computadores

+25 mil
Usuários *

88.498 mil
Servidores de rede

2.600 mil

Panorama da TI na rede Ebserh
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Cenário de Desafios e Oportunidades

Parque tecnológico complexo, heterogêneo e 
parcialmente defasado

Baixa padronização de rede, sistemas e 
procedimentos

Recursos e mecanismos inadequados para a 
demanda de desenvolvimento de sistemas

Cultura de Governança em TI incipiente

Baixa visão de futuro em relação à Saúde Digital 
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Sem padronização não há Saúde Digital*

17º CERTFORUM

A falta de padronização de Sistemas e Infraestrutura de TIC é uma barreira para o 
desenvolvimento de ações de qualificação da assistência, do ensino e da pesquisa

Inibe o desenvolvimento compartilhado de soluções

Os pesquisadores e profissionais da saúde tem dificuldade em trocar dados e 
experiências

Novas metodologias educacionais esbarram na falta de padronização das 
interfaces

Estudos de Big Data e Inteligência Artificial não são replicáveis sem a 
padronização das bases de dados

• WIENS, J. et al. Do no harm: a roadmap for responsible machine learning for health care.   Nature Medicine, p. 1–4, 19 ago. 
• 2019. PANCH, T.; MATTIE, H.; CELI, L. A. The “inconvenient truth” about AI in healthcare. npj Digital Medicine, v. 2, n. 1, p. 1–3, 16 

ago. 2019. 



• Apoia a padronização das práticas 
assistenciais e administrativas

• Permite a criação de indicadores nacionais
• Facilita a adoção de projetos e melhorias 

comuns para os hospitais
• Ferramenta essencial para o controle e 

Gestão Hospitalar
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Usuários

50 mil
Módulos

368 implantados
65% implantados

AGHU

40 HUFs
Módulos

16 módulos

AGHU - Aplicativo de Gestão para Hospitais 
Universitários



AGHU e a Certificação Digital

Pacientes

Prontuário Online

Internação

Ambulatório Administrativo

Ambulatório Assistencial

Prescrição Médica

Prescrição de Enfermagem

Controles do Paciente

Evolução Multiprofissional

Controle de infecções (em teste)

Farmácia

Estoque

Custos

Exames

Cirurgias

Faturamento
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Estratégia de Transformação Digital

1. AGHU é premissa = Big Data Médico para diagnóstico, prevenção e tratamento.

2. Prontuário Eletrônico Único do Paciente no AGHU: agendas, exames, consultas e 
histórico.

3. AGHU Mobile: evolução, prescrições, pedidos de exames.

4. Implantação e operação dos Centros de Competência do AGHU com participação dos 
HUs.

5. Hospitais Sem Papel: certificados digitais, digitalização do SAME e implantação de PACS 
em toda rede.

6. Implantação e disseminação de Centrais de Serviços, Laudos e Diagnósticos.

7. Implantação do Programa de P&D e Inovação em Saúde Digital.
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Computação em nuvem é a disponibilidade, sob demanda, de recursos 
computacionais e serviços, especialmente armazenamento de dados e 
capacidade de processamento

A nuvem é base para a Transformação Digital, oferecendo flexibilidade necessária 
para as mudanças do negócio e o apoio à inovação, ensino e pesquisa

Proporciona um ambiente consistente, seguro, confiável e escalável para 
suportar soluções de Big Data e de Inteligência Artificial em Saúde Digital

Elimina o custo de operação  e manutenção da infraestrutura direcionado o foco 
das equipes de TI para o negócio da Ebserh

Adoção do Certificado digital em nuvem para profissionais de saúde.
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Nuvem – Próximo passo na estratégia da 
infraestrutura de TI



AGHU – Painel

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODk2Y2NhOTktMGYzNy00NTJmLTlmZDQtZmI0ZmVkY2FjZmE0IiwidCI6IjY0ZDM0ZGRkLWFmZjAtNGQ5NS1iN2YxLTA3MzRhNWM4NDVlNSJ9


SEI! Sistema Eletrônico de Informações

• Tramitação eletrônica de processos
• Aumento na transparência dos processos
• Redução dos gastos com papel, 

impressão e correios
• Maior eficiência na gestão documental
• Agilidade nos processos administrativos

Usuários cadastrados

50 mil
Documentos

2.5 milhões
Processos

419 mil
Implantados

32 HUs
Conclusão das 
implantações em 
todos os Hus: 
Outubro/2019
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SEI! Sistema Eletrônico de Informações



• Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive (mas não apenas) 
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade.

• Entra em vigor em agosto de 2020
• A exemplo do que ocorreu na Comunidade Europeia, espera-se grande  número de 

reclamações e ações administrativas e judiciais

• Sanções: 
• Multa de até R$ 50 milhões + multa diária + sanções administrativas, cíveis e 

penais

• Corresponsabilidade do controlador e operador dos dados
• Os HUs manipulam grande volume de dados pessoais

• Dados para ensino e pesquisa
• Dados sensíveis de Pacientes

*Lei 13.708 de 14 de Agosto de 2018 e Lei 13.853 de 8 de julho de 2019
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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*



A rede Ebserh está em constante busca da padronização dos serviços 
e das soluções de TIC.

Esse é o requisito mínimo para trabalharmos em rede e realizarmos a 
estratégia de Saúde Digital desejada.

A visão em Saúde Digital, é tida como estratégia para atingir 
melhores resultados no diagnóstico, prevenção e tratamento de 
doenças por meio de tecnologias digitais, móveis e wireless1.

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Monitoring and evaluating digital health 
interventions: a practical guide to conducting research and assessment. 2016.
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Considerações finais



2. MESKÓ, Bertalan et al. Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. Mhealth, v. 3, 2017.

Medicina moderna Medicina tradicional

O ponto de atendimento é o paciente; Parceria; 
Colaboração; Dados pertencentes e compartilhados 

pelo paciente; Médicos como guias...

O ponto de atendimento é a clínica ou laboratório; Hierarquia; 
Prescrições e pedidos; Dados pertencentes às instituições; A 
experiência individual domina; Médicos como autoridade...



Obrigado!

Gustavo Sousa Matias

Chefe de Serviços Orientados às Soluções
Diretoria de Tecnologia da Informação

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

gustavo.matias@ebserh.gov.br
(61) 3255-8403
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