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Instituições são feitas de pessoas e só 

existem para criar algum tipo de valor a 

elas. O cliché é importante de ser lem-

brado porque o elemento humano é o 

verdadeiro responsável pela Saúde Digi-

tal. Ninguém ousa negar a importância da 

adoção de tecnologias, mas o fato é que 

contratar sistemas em nuvem e conectar 

leitos com prontuários eletrônicos, ape-

nas, não resolvem a questão mais sensível: 

moldar a cultura dos indivíduos para que 

a instituição amadureça digitalmente.

Grande parte dessa responsabilidade 

repousa sobre os líderes - CEOs, super-

intendentes, diretores-médicos, CIOs 

e (os mais novos da lista) CMIOs. Esses 

executivos (juntos) precisam decidir que 

rumos tomar para que todos os envolvi-

dos sigam a jornada digital efetivamente. 

E isso significa, primordialmente, que 

esses mesmos líderes evoluam e tam-

bém alcancem uma maior maturidade 

digital - uma mudança que começa na 

organização em que atuam, mas que se

1. Apresentação
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estende a uma transformação pessoal, 

de carreira, criando um ponto de virada 

na jornada profissional. 

É possível deduzir que há uma correlação 

entre níveis de maturidade digital das ins-

tituições e o próprio momento da car-

reira das principais lideranças da trans-

formação, que devem pensar e repensar 

papéis e objetivos para acelerar a Saúde 

Digital e impulsionar o crescimento das 

instituições.

Vale o reforço: não se trata de uma con-

versa exclusivamente sobre tecnologia 

da informação, em que os CIOs são 

protagonistas, mas sim de uma visão 

colaborativa, em que a TI tem, evi-

dentemente, um papel fundamental, 

assim como seu principal líder. A Saúde 

Digital convoca os líderes à definição de 

objetivos comuns e (por que não?) de um 

vislumbre dos rumos de suas carreiras. 

A grande questão é: como saber quão 

digitalmente maduras são as instituições 

e as lideranças, e de onde partir para que 

os líderes sejam capazes de impulsionar 

as organizações?

Neste report, produzido a partir da 

experiência, do conhecimento adquirido 

e de dados colhidos por consultores da 

FOLKS, procuramos fornecer algumas 

respostas. Elas são encorpadas, ainda, 

pela visão e a vivência de executivos 

de referência no mercado de saúde 

brasileiro, e que estão em fases mais 

elevadas de maturidade digital. O 

objetivo é esclarecer a interrelação entre 

Saúde Digital e suas lideranças - e, com 

isso, ajudar a impulsionar a evolução de 

todo o setor.

Tenha uma ótima leitura!

Dr. Claudio Giulliano 

MD, MSc, CPHIMS 

CEO da FOLKS
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2. A jornada digital:
âncoras e alavancas

A transformação digital não começa e 

não transcorre de maneira igual para 

to-das as instituições de saúde.  Muito 

em-bora elas tendam a gastar cada vez 

mais em tecnologia e sistema de TI, 

um as-pecto determinante é a mudança 

cultural que deve ocorrer não só na 

organização, mas na forma de pensar 

dos gestores.

Instituições que adotaram tecnologia 

sem se preparar estão 

“construindo um castelo de cartas 

que cai com um simples sopro”, diz 

Claudio Giulliano, CEO da FOLKS. 

“Comprar tecnologia é o máximo, 

mas com infraestrutura inadequada e 

sem governança, vai dar errado.”

A relação entre a maturidade digital da 

organização como um todo e a capacidade 

de decisão das lideranças esbarra na falta 

de capacidade técnica dos executivos 

envolvidos – não só tecnológica, mas de 

gestão. O conhecimento das tecnologias 

só faz real diferença se aplicado na trans-

formação do negócio, o que significa 

falar,  no caso da Saúde,   da transforma-
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ção da própria assistência – o que é 

tão importante quanto sensível.

“O profissional da Saúde Digital precisa 

ter um conjunto de competências: 

tecnologia, gestão e saúde. Ou seja, 

uma visão abrangente do negócio e 

como essas partes se combinam para 

criar valor ao paciente”, resume 

Giulliano.

Um caso de sucesso 
em construção
“Historicamente, os hospitais, por serem 

organizações nascidas de grupos mais 

ligados à assistência, priorizaram investi-

mentos em tecnologia da saúde, como 

equipamentos médicos”, explica Carlos 

Figueiredo, superintendente de negócios 

e operações do Hospital do Coração – 

HCor. “Como a sociedade vem se desen-

volvendo, os próprios médicos [agora] 

têm uma cabeça digital e vem cobrando 

essa transformação.”

Outras questões influenciam a evolução 

do setor, incluindo a capacidade de 

investimentos, os riscos de seguran-

ça associados e a própria valorização 

da cultura de relacionamento pre-

sencial entre médicos e pacientes.

Figueiredo faz um paralelo entre o setor 

bancário e o da saúde: ambos enfren-

taram o desafio de construir serviços 

digitais efetivamente relevantes para os 

clientes. Apesar dos investimentos eleva-

dos necessários e dos riscos, os “bancos 

são muito diferentes de 15 anos atrás, e 

estamos [hospitais] mais parecidos com 

esse modelo antigo”, diz.
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o HCor em um hospital digital com

certificação HIMSS em estágio 7. A

série de investimentos ainda está

em andamento, considerando

tanto estrutura como atualização de

sistemas.

O hospital ainda não é certificado no 

estágio 7, mas “estamos no caminho”, 

diz o executivo. O selo significa apenas 

a materialização de um objetivo maior, 

que é de “construir um diferencial 

competitivo desenvolvendo camadas 

de serviços digitais diferenciados para 

o cliente. A ideia é que tenhamos um

serviço de atendimento 100% digital,

seja para pacientes, médicos,

operadoras, familiares, colaboradores

etc.”

O Hospital do Coração – HCor vem 

tentando superar esses paradigmas. 

Desde 2017, tecnologia e inovação 

respondem pela maior parte dos 

investimentos feitos pela instituição. Até 

2019, Figueiredo ocupou a 

superintendência de estratégia, 

marketing e TI (hoje, atua como 

superintendente de negócios e 

operação), tendo participado do 

planejamento estratégico que priorizou a 

digitalização do hospital, o que envolvia 

investimentos em infraestrutura e 

aplicações.

A instituição adotou um novo sistema 

hospitalar, além de um prontuário 

eletrônico que está em cuidadosa 

implantação, cujo objetivo é transformar
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3. Índice de
Maturidade Digital

Um método simples e abrangente 

que considera o nível de adoção de 

tecnologia e a preparação das instituições 

para a jornada digital – esta é a definição 

mais simples do Índice de Maturidade 

Digital para Saúde, tradução livre de 

Digital Maturity Index for Healthcare, ou 

simplesmente DMI-H. Criado pela FOLKS 

como instrumento de autoavaliação 

gratuita para instituições de saúde de 

qualquer natureza, seu objetivo é ser 

rápido e objetivo.

Trata-se de um índice percentual de 

0 a 100%, dividido em quatro fases 

de 25%. Para o resultado são con-

sideradas cinco grandes dimensões:

1. Serviços e aplicações

2. Infraestrutura e arquitetura

3. Dados e informações

4. Estratégia e governança

5. Estrutura e cultura
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0 a 25%

26 a 50%

51 a 75%

76 a 100%

Não tem uma estratégia digital 
definida e as lideranças não 
estão preparadas. A maior parte 
dos serviços e aplicações não 
são digitais.

Iniciou a jornada digital e usa 
algumas soluções digitais mais 
básicas. Lideranças entendem 
importância da transformação 
digital.

Possui estratégia clara de 
transformação digital, o que já 
traz efeitos positivos para os 
colaboradores. Muitos dos 
serviços e aplicações são digitais.

Níveis elevados de serviços 
digitais. Passa a ter estratégias 
para novos negócios baseados 
em tecnologia e adota ciclos 
de melhoria contínua.

0 100%

que caracteriza os modelos da 

Healthcare Information and 

Management Systems Society, a 

HIMSS. Assim que o gestor preenche 
o questionário, recebe imediatamente

o índice e o posicionamento da

instituição nas quatro fases da

transformação digital.

Podem responder ao questionário 

instituições prestadoras de serviços 

(hospitais, clínicas), operadoras de 

planos ou mesmo secretarias de saúde. 

São pouco mais de 30 perguntas que 

buscam entender a maturidade digital 

das instituições, mas sem um 

viés  de   certificação –    como o   

Fases da maturidade
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A avaliação de maturidade obtida 

pelo DMI-H é diferente dos modelos 

de adoção para prontuário eletrônico, 

tal como o Electronic Medical Record 

Adoption Model, o EMRAM da HIMSS. 

No entanto, todos os clientes da 

FOLKS que buscam ser avaliados pelas 

metodologias da HIMSS primeiro fazem 

o DMI-H para saber em que fase estão.

Conheça o seu nível de maturidade digital, 

acesse: http://digitalmaturityindex.health

Muito embora os resultados só sejam 

conhecidos pelo gestor que responde o 

questionário, as informações do DMI-H 

são armazenadas em uma base con-

tendo respostas de várias instituições. 

Este conjunto deve permitir, no futu-

ro, estatísticas da transformação digital 

da saúde brasileira e latino-americana.

Entre junho e dezembro de 2019, quase 

140 instituições responderam ao ques-

tionário do DMI-H. Devido à natureza 

ainda enviesada dos dados – pouco mais 

da metade dos respondentes representa 

hospitais privados acreditados, diferente-

mente da proporção encontrada no Brasil 

– não se pode, ainda, publicar uma mé-

dia da maturidade nacional ou regional.

Um retrato parcial 
brasileiro
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No entanto, já podemos inferir que os 

encarregados pelas respostas são, em 

sua maioria (55%), gestores de TI – o 

que mostra que a transformação digital 

ainda fica sob responsabilidade dos 

departamentos de tecnologia. Mas 

também há avanços: apenas 5% dos 

respondentes ainda fazem documen-

tações clínicas apenas em papel, o 

que não significa, necessariamente, 

um estágio razoável de maturidade 

digital, porém sinaliza a tentativa de 

migrar para o prontuário eletrônico.

Por meio de uma visão geral do DMI-H, 

pode-se observar e acompanhar o ama-

durecimento digital das instituições de 

saúde numa determinada comunidade 

(sistema de saúde, cidade, estado ou 

país). A figura abaixo, na forma de um 

quadrante, mostra a realidade brasileira

até então pesquisada pelo DMI-H 

(dados até Fevereiro de 2020).

Outros dados que podem ser extraídos 

do DMI-H são: mais da metade dos 

profissionais de saúde das instituições 

respondentes (52%) utiliza sistemas e 

tecnologias na atenção e no atendimento 

aos pacientes; e mais de 85% utiliza 

recursos de prescrição de medicamentos 

e cuidados de enfermagem. 

A evolução dos dados do DMI-H é 

constante, pois o questionário 

pode ser respondido sempre que os 

gestores quiserem acompanhar e 

documentar sua evolução digital e da 

instituição que representam. São 

dados fundamentais para que CIOs, 

CEOs e superintenden-tes, diretores-

médicos e CMIOs possam evoluir na 

escala da maturidade, unindo 

interesses e objetivos que nunca 

antes confluíram de modo tão 

necessário.
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4. Instituições digitais:
por que elas são mais
felizes?

Um estudo publicado em 2019 pela 

consultoria KLAS, em cooperação com 

a  HIMSS Analytics, com dados gerados 

por mais de 23 mil médicos americanos 

de 245 hospitais digitais em nível 6 ou 7 

– segundo o modelo EMRAM [Electronic

Medical Record Adoption Model] –

mostram que esses profissionais estão

mais felizes com o prontuário eletrônico

do paciente (PEP) do que aqueles de

instituições menos avançadas. Quase

60% se disseram felizes com a ferramenta.

Mais detalhes em: https://klasresearch.

com/archcollaborative/report/are-emram-

stage-7-physicians-more-successful/311.

Outras descobertas do estudo: 73% 

concordam que o PEP aprimora a 

qualidade da assistência prestada. 

A maioria concorda que o sistema 

permite maior integração dentro 

do hospital e com outros hospitais. 

Resumindo: a Saúde Digital deixa os 

profissionais da instituição mais felizes!
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Renato Vieira, diretor médico do 

Hospital Infantil Sabará, diz que essa 

percepção começa quando os usuários 

sentem que os sistemas apoiam “nas 

atividades diárias e quando [os usuários] 

começam a perceber que a segurança 

do sistema de saúde aumentou”. Mas, 

para que isso ocorra, é necessário que as 

instituições estruturem as informações 

que vão para o PEP. “Quando [o médico] 

percebe a criação de protocolos e 

alertas a partir da documentação 

[o PEP], começa a entender porque

colocou informações em caixinhas”, 

complementa Isabel de Jesus Simão, 

analista sênior de HIMSS na FOLKS.

Para Carlos Figueiredo, do HCor, 

a transformação digital precisa ser 

percebida como vantagem para as 

pessoas, sejam os profissionais de 

saúde ou o próprio paciente. “Se ele 

sentir que é mais difícil do que antes, 

vai relutar”, pondera. “O segredo 

do sucesso é construir um modelo 

em que se perceba as vantagens.”

A percepção do 
paciente

E como mostrar aos pacientes os 

benefícios da transformação digital das 

instituições? Afinal, ter dados compar-

tilhados com segurança entre diferentes 

instituições – o laboratório e o hospital, 

por exemplo – é um avanço ainda dis-

tante da realidade brasileira. O próprio 

DMI-H atesta essa afirmação: entre os 

respondentes do questionário, apenas 

4% possuem alguma forma de compar-

tilhamento multi-institucional do registro 

eletrônico do paciente.

Ao menos a possibilidade de acessar 

resultados de exames de análises clíni-

cas ou de imagens online é cada vez 

mais comum. Mas ainda há pontos de 

melhoria. Os portais do paciente poucas 

vezes permitem algo além desse tipo 

de consulta, como agendamentos, ou 

acesso ao prontuário - cujas informações, 

aliás, são de propriedade do paciente.

“A maior transformação que vejo para o 

paciente é ele perceber que, por meio 

da tecnologia, ele começa a ser dono 

das próprias informações, agilizando o 

acesso e a eficácia do sistema. Os dados 

circulam e isso melhora os desfechos”, 

pondera Renato Vieira.
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5. Maturidade
digital e carreira

Os executivos da Saúde são parte fun-

damental do processo de evolução das 

instituições e dos ganhos que a tecno-

logia trará para a assistência e para os 

pacientes. Trilhar essa jornada exige, no 

entanto, que eles próprios se capacitem 

e se transformem para liderar institui-

ções verdadeiramente inseridas nesse 

novo mundo.

A maturidade digital dos executivos 

C-levels está diretamente relacionada

à jornada da instituição. “Os líderes

precisam conhecer o ambiente digital

para acelerar a transformação. Se não

fizerem isso vão ficar para trás, assim

como as instituições que lideram”,

ressalta Claudio Giulliano, CEO da 

FOLKS.

CEO e superintendente, CIO, diretor-

médico e CMIO são muitas vezes apon-

tados como os principais implicados no 

processo. E faz sentido: juntos, precisam 

decidir, ouvindo também outros pares, 

quais tecnologias serão adotadas ou des-

cartadas, em que ritmo, que iniciativas 

de conscientização serão lançadas - e de 

que forma serão adotadas em diferen-

tes áreas da instituição, com diferentes 

usuários - e como manter todos enga-

jados, entre muitos outros aspectos, 

técnicos ou não. São tarefas numerosas, 

todas complexas.
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Características e 
papéis das lideranças 
na Saúde Digital

Diretor-médico
• Está ligado diretamente à assistência, 
ou seja, aos profissionais de saúde;

• Precisa entender os benefícios da
transformação digital para engajar a sua
equipe;

• Deve buscar formas de reduzir o 
estresse da implantação das soluções.

• Busca garantir a qualidade do
atendimento e a segurança dos
pacientes;

• Precisa conhecer as ferramentas
tecnológicas para decidir a melhor forma
de usá-las;

• Divide-se entre a gestão e a transfor-
mação digital;

• Tem olhos voltados para muitos tópi-
cos além da tecnologia;

• Deve estar munido de conhecimentos
tecnológicos para que tome decisões
mais adequadas;

• Não precisa ser expert em assuntos
técnicos, mas saber o suficiente para
decidir com clareza;

• É fiador da cultura digital, enfrentando
o desafio de transformar inclusive a si 
próprio.

• Em instituições pouco maduras, opera
como executor de projetos tecnológicos;

• Em instituições maduras, entende a
tecnologia como parte da estratégia digital;

• Influencia outros gestores com as
vantagens da Saúde Digital para o negócio;

• Deve garantir aspectos da TI tradicional,
como disponibilidade e segurança;

• Deve saber se comunicar, traduzindo a
linguagem técnica para o negócio e a
assistência.

• É o líder da informática clínica;

• Costuma ter formação médica, com
amplo conhecimento em tecnologia;

• Está presente em instituições mais
maduras digitalmente;
• Faz a “ponte” entre a TI e área
assistencial, buscando traduzir
demandas clínicas;

• Orienta a TI sobre como ela deve
ajudar os profissionais de saúde.
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Quanto maior o nível de maturidade di-

gital, cresce também a maturidade digi-

tal dos atores executivos envolvidos.

Na frase tradicional da transformação 

digital, por exemplo, o CIO costuma 

ser um mero “montador de caixas”, 

ou seja, opera como responsável 

técnico de projetos de TI do hospital e 

oferece suporte, mas não se envolve em 

decisões de negócio. Nesse estágio, o 

CEO também não percebe a tecnologia 

como diferencial competitivo, mas 

como mero insumo. Enquanto isso, o 

diretor-médico vai sempre privilegiar 

tecnologias médicas – como tomógrafos 

modernos, por exemplo – sobre a TI.

Nessas instituições, em que a tecnolo-

gia ainda não alcançou papel estraté-

gico, os profissionais de TI, apesar de 

altamente capacitados, “ainda não ves-

tem a camisa do  negócio”, diz Carlos 

Figueiredo, do HCor.

Já no estágio de evolução, a tecnologia 

da informação começa a ser vista como 

diferencial, e os executivos passam a 

entender que a transformação digital é 

um movimento inevitável. Começam a 

adotar tecnologia e a buscar modelos 

e pessoal capacitado para os auxiliar na 

jornada.

Por último, nos níveis de sofisticação e 

inovação, todos os C-levels envolvidos 

começam a cooperar em torno de uma 

estratégia de transformação que vai 

além da pura aquisição de tecnologia. O 

CEO passa a ver CIO como estratégico, 

e espera que ele entenda e se envolva 

mais no negócio. É então que surge a 

figura do CMIO – pensado justamente 

para reduzir os gargalos entre a 

demanda da área clínica e os 

profissionais de tecnologia.
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Símbolo da maturidade

O CMIO ainda é uma figura incomum nos 

hospitais brasileiros. Mas, quando digi-

talmente transformados, é importante 

que a informação transite facilmente 

nessas instituições, para que os 

personagens envolvidos na assistência 

lidem corretamente com os sistemas 

de TI aplicados no cuidado. Isso 

significa que a informação precisa 

ser preenchida de maneira fácil e 

entregue para a pessoa correta, na 

hora certa e da maneira adequada.

Facilitar o dia a dia do profissional de 

saúde e do gestor, permitindo que a TI 

passe fazer parte orgânica da assistência, 

é um desafio do CMIO porque, afinal, 

ele conhece a rotina de médicos, enfer-

meiros, psicólogos e outros profissionais 

da Saúde. A atuação dele envolve 

governança, estratégia, comunicação, in-

teroperabilidade, experiência do usuário, 

suporte à decisão, big data e inovação.

“O CMIO tem papel crucial na jornada 

digital, ajudando na escolha do melhor 

caminho e produtos, além de permitir 

a melhor comunicação entre TI, 

assistência e gerência”, explica Leandro 

Costa Miranda, gerente de informática 

médica do Hospital 9 de Julho, em 

São Paulo (SP).
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Na instituição, Miranda tem buscado or-

ganizar principalmente os prontuários 

eletrônicos dos pacientes (PEP) e torná-

los mais práticos para o dia a dia das equi-

pes assistenciais. “A meta é retirar o uso 

do papel de forma prática e inteligente. 

Optamos por rever o processo já para 

o mundo digital. Entretanto, para isso é

necessário rever rotinas que já ocorrem

no hospital há mais de 20 anos”, explica,

lembrando que a instituição tem mais de

seis décadas de existência e que o atual

prontuário está em uso desde 2001.

Junto a uma equipe de analistas e 

desenvolvedores de TI, o trabalho inclui o 

levantamento de soluções para abandono 

do papel, com suporte à decisão sempre 

que possível e geração de indicadores 

para a gestão. “Ajudo na criação dos 

processos e configuradores associados 

do sistema, criação de documentos, além 

de auxiliar em outros sistemas como LIS e 

PACS”, diz o executivo.

No perfil de CMIO, o maior propósito 

do Dr. Leandro Miranda, atualmente, é 

- resumindo em uma frase - “facilitar o

dia a dia de quem vive com o paciente,

permitindo menos tempo de tela e

mais tempo de conversa, com a

melhor eficiência possível”.
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CEO e diretor-médico têm funções bas-

tante distintas na Saúde Digital, mas é 

fundamental que trabalhem juntos. Isso 

significa que ambos devem ter a matu-

ridade digital de suas instituições - e de 

si próprios - como visão e compromisso.

Para saber como isso ocorre e impacta 

a carreira desses agentes da transforma-

ção, convidamos dois líderes da Saúde 

brasileira para responderem a algumas 

perguntas. Veja, a seguir, o depoimento 
de Ary Ribeiro, CEO do Hospital Infantil 
Sabará, e Victor Piana de Andrade, Su-
perintendente de Operações do A.C.Ca-
margo Cancer Center.

6. Uma causa
pessoal
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Ary Ribeiro, Hospital 
Infantil Sabará

Médico graduado pela Universidade 

Federal do Espírito Santo, com residência 

em patologia e doutor em oncologia. 

Atuou como patologista e pesquisador no 

A.C. Camargo entre 2004 e 2009, e entre

2009 e 2016 também foi professor da

residência médica, quando então assumiu

a diretoria-médica.

O A.C.Camargo Cancer Center, tradi-

cional hospital filantrópico paulistano 

especializado em oncologia, tem entre 

suas missões o tratamento, a pesquisa 

e o treinamento de especialistas em 

câncer. Para o gestor, a tecnologia é um 

recurso que precisa facilitar a atuação 

dos profissionais envolvidos no cuidado 

dos pacientes oncológicos, que convivem 

durante anos com uma doença cujo peso 

psicológico é imenso.

Victor Piana de 
Andrade, A.C.Camargo 
Cancer Center

Nome amplamente conhecido no setor 

da saúde brasileiro, particularmente em 

gestão hospitalar, Ary Ribeiro é médico 

graduado pela Universidade Gama Filho, 

com especialização em cardiologia e em 

fisiologia clínica pelo Instituto Karolinska, 

e doutorado em ciências médicas pelo 

mesmo instituto. 

Ocupou cargos diretivos em instituições 

renomadas, como a Clínica São Vicente, 

Hospital Pro Cardíaco, Hospital Israelita 

Albert Einstein e Hospital do Coração - 

HCor.

Assumiu pela primeira vez, em 2019, o 

cargo de CEO no Hospital Infantil Sabará, 

tendo como uma das missões acelerar a 

transformação digital e a inovação.

(Durante a produção deste material, o profissional 
assumiu a diretoria de operações do hospital)
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Sem dúvida. O mundo é movido por 

informação, e para tomar boas decisões 

é preciso informação. Como diretor-

médico precisamos ter na mão dados que 

permitam avaliar a qualidade da prática 

médica do hospital. E a qualidade está 

basicamente registrada no prontuário. Os 

sistemas de informação hospitalar estão aí 

há muito tempo, mas até agora contribuíram 

pouco, viraram repositórios. É difícil extrair 

informação e imputar. Aí mora a fonte 

de estresse do médico. A geração atual 

foi treinada no prontuário de papel, em 

que se escrevia a caneta. Essa migração 

para o prontuário digital não foi feita com 

treinamento, foi atropelada. E a qualidade da 

informação diminuiu, porque ao levar muito 

tempo para inserir a informação se perdeu 

qualidade, e o tempo de relacionamento 

com o paciente diminuiu. Todos perderam, 

mas pelo menos a informação está lá. Os 

prontuários de próxima geração tendem a 

ter um potencial muito grande para resolver 

questões históricas. A gente só arranhou 

a superfície, e agora vem uma onda mais 

interessante.

O desafio que tenho vivido é que os 

sistemas são mais flexíveis e potentes. 

Mas ao deixar tudo muito flexível, se cada 

pessoa usa o sistema como quer perdemos 

parametrizações e a capacidade de fazer 

leituras perfeitas do que está lá dentro. O 

diretor-médico precisa definir o jeito de ser 

da instituição para aquele sistema. Há várias 

maneiras de fazer as coisas lá dentro, e um 

hospital não precisa usar todas.

O principal desafio é fazer as escolhas cer-

tas. Ter capacidade de escolher aquilo que 

é necessário, é prioritário e dá resultado. 

O grande problema de qualquer CEO no 

mundo da transformação digital é ficar 

perdido diante de muitas opções, e não

Definir o caminho. Ninguém faz nada sozinho: 

definir com o time um roadmap bem claro 

e dar as condições necessárias para que ele 

caminhe. Não basta definir o caminho, é 

preciso prover recursos.

Que conhecimentos você julga 
fundamentais para um diretor-médico 
/CEO verdadeiramente digital?

Ary Ribeiro

Victor Piana de Andrade

A transformação digital é um desafio 
para o diretor-médico “Victor” / CEO 
“Ary” ?

Que papel desempenha o diretor-
médico na jornada digital de uma 
instituição de saúde?

Ary Ribeiro

Victor Piana de Andrade

ter um roadmap muito bem definido de 

para onde se sai e onde se quer chegar.

Conhecer o hospital em que atua, as ne-

cessidades do paciente e do corpo-assis-

tencial, e aí fazer o matching disso com 

as potencialidades da ferramenta. De-

pois jogar isso tudo no liquidificador, mis-

turando com a cultura [da organização], 

e extrair a forma como aquela instituição 

vai usar melhor a ferramenta [sistema].

Victor Piana de Andrade
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Como inspirar liderança na hora de 
galgar degraus na jornada digital?

Victor Piana de Andrade Minha sugestão é 

envolver [os liderados] desde o princípio 

nas tomadas de decisão. Eles têm que se 

sentir parte do processo, porque de fato 

são. Não dá para dizer o quanto é bom 

[se transformar] se eles não souberem. 

Qualquer corpo clínico tem alguém 

apaixonado por tecnologia e que se sente 

reconhecido e estimulado a participar 

como representante.É preciso descobrir 

essas pessoas desde o início e convidá-las 

ao compromisso de longo prazo: 

participar, testar, fazer testes incansáveis que 

consomem muito tempo fora da atividade 

assistencial.

Ary Ribeiro Primeiro é preciso entender e ter 

muito claro que um hospital abriga 

diversas gerações convivendo. Elas têm 

graus diferentes de entendimento e 

intimidade com ferramentas digitais. O 

primeiro passo é entender que não é 

possível ter um programa só para todos. 

Uma estratificação entre nativos e 

imigrantes digitais, em suas diversas 

gradações, permite abordagens específicas.

Qual seu maior propósito enquanto 
diretor-médico?

Victor Piana de Andrade

O A.C.Camargo é uma instituição muito 

particular. Somos um hospital de câncer, que o 

paciente frequenta por cinco anos ou mais. 

O sistema [de gestão] precisa mostrar uma 

linha do tempo com as mais de 70 

especialidades    que     vão     entrar      em    contato  com 
o   paciente para tomar boas decisões. É preciso

ter uma visão rápida e panorâmica a cada

consulta. Estamos lutando para desenvolver

isso. Uma visão que em cinco minutos mostre a

trajetória do paciente. E que essa linha do

tempo mostre uma expectative futura. Com

informação do passado e Analytics, posso criar 

alertas a cuidar melhor do paciente no futuro.

Qual seu maior propósito hoje enquanto 
CEO?

Ary Ribeiro

Que as pessoas e a comunidade cheguem 

à conclusão que o meu legado foi tornar 

esse planeta um pouco melhor. Só isso. É 

uma questão muito mais filosófica e espiri-

tual sobre o que cada um veio fazer no pla-

neta Terra. Quando eu sair daqui, o que fiz?

Certamente não é o da tecnologia. Ele precisa 

ter o conhecimento das opções que existem 

para que possa, a partir da análise delas, fazer 

o alinhamento com sua visão estratégica, de

onde está e onde quer chegar. E envolver

tanto os níveis tecnológicos e assistenciais.

Ary Ribeiro
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7. Sobre a Folks

A missão da FOLKS é acelerar a 

transformação digital na saúde, 

oferecendo conhecimento e método 

para instituições de saúde e empresas, 

por meio de serviços, treinamento e 

pesquisa.

 Com sede em São Paulo/SP, a FOLKS 

atende hospitais, operadoras, governo, 

clínicas e empresas de TI de todo o 

Brasil e  também  em  outros  países  da

América Latina, oferecendo uma 

visão agnóstica de fornecedor, o que 

permite a seleção adequada de 

tecnologias e otimização de 

processos para cada instituição.

Parceira da HIMSS Analytics para 

a América Latina, a FOLKS tem 

atuado fortemente para preparar 

hospitais na acreditação HIMSS/

EMRAM.

Saiba mais em www.folks.la




