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O Gartner, a consultoria líder em investigação em tecnologias da informação, acaba de publicar um 
interessante artigo sobre a situação e evolução do segmento de negócio da indústria de software 
especializado em saúde. O relatório Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart of New 
Global Healtcare Bodies 1, analisa a indústria de software específico para os prestadores de serviços de 
saúde (hospitais, clínicas, centros de especialidades, centros de primeiro nível, etc.) à luz das principais 
tendências do setor (novos modelos de atendimento de saúde, consolidação global de operadoras, 
aspectos regulatórios, etc.) e as tendências da indústria da tecnologia da informação (mobilidade, big 
data, cloud, etc). O confluência destas tendências parece que tomam forma em conjunto de elementos 
que configuram a essência do que seriam os sistemas da história clínica eletrônica do futuro (EHR, sigla 
em inglês), que nos interessa avaliar e ressaltar neste artigo.

Revisamos primeiro algumas macro cifras aportadas por renomada consultoria. O mercado de software 
específico para prestadores de saúde se espera que alcance um valor global de 8.3 bilhões de dólares 
em 2015, com um crescimento interanual entre 8% e 9% nos próximos anos até chegar a 10 bilhões 
de dólares/ano para 2018. Entre as aplicações que lideram este crescimento estão os sistemas EHR e 
os sistemas de gestão de doenças (disease management), com foco na cronicidade, ambos sistemas 
fortemente relacionados entre si.

De forma clara, o crescimento e a demanda de software para o setor de saúde não é homogêneo 
ao redor do mundo. Os Estados Unidos e outros mercados maduros parecem ter um certo grau 
de saturação e apresentam crescimento sustentado, em menor ritmo, mientas que nos mercados 
emergentes a demanda parece disparar. 

Nossa região, América Latina, está neste último segmento, mostrando um particular dinamismo que 
se manifesta através de múltiplos sinais, desde óbvias, como regulamentação dos governo em temas 
de história clínica eletrônica, ou o lançamento de importantes concursos públicos e privados para 
adquirir sistemas EHR, até em outros elementos secundários, mas que confirmam esta tendência no 
tema e o crescente investimento no setor (fusões e aquisições, aberturas de «divisões» de saúde de 
empresas integradoras de software, etc.), difícil de quantificar, mas presente em praticamente todos 
os países da região.

Neste boom da tecnologia em saúde no mundo e particularmente na América Latina, nos encontramos 
a diferentes fornecedores, alguns com muitos anos de experiência no negócio, outros que são novos 
entrantes atraídos pelo crescimento esperado; outros são fabricantes desta tipologia de software, 
muitos são consultores e integradores dos mesmos; alguns são locais, outros regionais e outros poucos 
são globais.

Dado a dinâmica de crescimento e certa imaturidade do mercado latino-americano, é bastante comum 
encontrarmos com clientes os quais o resulta particularmente complexo comparar de forma objetiva 
a oferta e proposta de valor dos diferentes sistemas EHR no mercado, portanto o citado relatório do 
Gartner contribui para a indústria elementos de altíssimo valor para entender onde para onde seguirá 
nosso negócios e devemos valorizar se queremos fazer uma aposta por tecnologias da informação 
aplicadas no setor saúde em subcontinente.

Talvez a primeira conclusão relevante do relatório do Gartner está nas motivações do atual comprador 
destes sistemas de informação: o cliente quer soluções personalizadas e orientadas a resultados 
reais para responder ao enorme desafio da pressão de atendimento, a melhora na qualidade dos 
cuidados aos pacientes, as maiores exigências regulatórias e os desafios entrepostos pelo gradual 
envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas degenerativas. 

1 Gartner, Inc. Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart of New Global Healthcare Bodies. Disponível na web [on-line]: 
< https://www.gartner.com/doc/2796318/market-trends-verticalspecific-software-heart >
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Fig. 1: Mercado de Software específico 
para os prestadores de cuidados de 
saúde.

Fonte: Gartner, Inc. Market Trends: 
Vertical-Specific Software Will Be 
the Heart of New Global Healthcare 
Bodies. 
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O mercado busca soluções personalizadas e orientadas e resultados reais

Dito desta forma parece óbvio. Que comprar, em pleno juízo, não vai exigir soluções personalizadas e 
que ofereçam resultados reais? No entanto, Gartner e o mercado possuem razão. Os projetos realizados 
nos últimos 10 anos na América Latina (e a nível global) mostram muitas promessas não cumpridas. 

Os sistemas de EHR da última década, chamados a ser o núcleo central de suporte às atividades diárias 
de um centro de atendimento, foram construídos sobre princípios de desenho pouco flexível que 
praticamente minimiza ou tornam inviável qualquer exercício sério de personalização. O que muitos 
fornecedores chamam de personalização não passa de ser um exercício normal de configuração de um 
sistema de informação, mas sem possibilidade real de adaptar-se realmente aos processos e práticas de 
um centro de atendimento ou rede de centros. 

Há que considerar que dentro de um mundo clínico de atendimento pode haver enormes diferenciais 
nos processos dentre dois hospitais em um mesmo país, uma mesma região ou uma mesma cidade.  
A titularidade do centro (público ou privado), o modelo de financiamento de saúde, as características 
culturais e sócio-sanitárias da população à atender, a tipologia e tamanho do centro (de curta, média 
ou longa estância; pequeno, médio ou grande), assim como o grau de especialização do mesmo (geral, 
pediátrico, oncológico, etc) são alguns dos fatores que determinam os processos e particularidades de 
um hospital. Desta maneira resulta ilógico e contraproducente o enfoque tradicional de um software 
pouco flexível ao qual o cliente tem que se adaptar.

Esto nos leva a um modelo de desenho software no qual a everis está trabalhando há três anos, é o 
pioneiros a nível global em sua implementação real: o conceito EHR modular. Certamente, muitas 
consultorias do setor, incluindo Gartner, têm comentado desta possibilidade em anos anteriores, mas 
poucos fornecedores têm seguido este caminho a ponto que era considerado uma ideia sem futuro. Na 
everis em mudança, temos apostado fortemente neste conceito em nosso software ehCOS 2, a ponto 
de definir as bases estruturais e tecnológicas do desenho do nosso produto. A ideia é sensível, mas 
ao mesmo tempo complexa de fazer realidade: oferecer ao cliente uma alternativa prática para ter um 
EHR que possa personalizar e adaptar aos seus processos e suas práticas diárias, oferecendo um marco 
comum de boas práticas internacionais e componentes tecnológicos modernos e flexíveis que fazem 
viável esta personalização, tanto em custos como em resultados. Ao final, o que ehCOS consegue 
oferecer é um sistema EHR base, com múltiplos componentes de negócio com conceito similar a peças 
de lego que podem se interconectar e montar com base no respeito dos processos de negócio de 
nossos clientes.

2 ehCOS é uma suíte de produtos de eHealth de alcance mundial desenvolvida pela everis. É a primeira suíte desenhada do zero, 
com uma arquitetura tecnológica aberta para o setor de saúde, com uma metodologia baseada em 3 pilares: pessoas, processos e 
tecnologias. Mais informação em: ehcos.com
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Fig. 2: Arquitetura aberta e modular 
do ehCOS.

• Contém um núcleo funcional central, pronto para ser usado, que 
é a base do sistema, personalizável para cada cliente

• Pode adaptar-se a diversas tipologias de centros assistenciais 
para acomodar realmente seus processos de negócio

• Possui potentes ferramentas de desenvolvimento sobre as quais 
são desenvolvidas funcionalidades específicas para os clientes

• Facilmente integrável com diversos sistemas e aplicações, 
respeitando padrões internacionais

EHR Modular e Flexível:



Neste sentido, a recomendação do Gartner em seu relatório não pode ser mais eloquente sobre a 
pertinência de um enfoque como seguimos em ehCOS, ao assinalar: «…em última instância, o que 
pode suceder é que a tecnologia de saúde se converterá modular, com vendedores centrados no 
núcleo de soluções e logo construindo a partir disto, de acordo ao que requerem seus clientes.  
Esta poderia ser a base dos sistemas EHR da próxima geração…» 3 

Muito mais do que contar com um núcleo de funcionalidades tradicionais que dão suporte à 
prática clínica, o EHR do futuro «mutará» para responder às demandas do mercado, buscando 
atender de forma ágil aos desafios da indústria

Este enfoque modular torna-se primordial na hora de incorporar de maneira natural os últimos avanços 
e tendências em matéria de tecnologia da informação, o que Gartner tem chamado de «Nexus of 
Forces», que inclui a mobilidade, os ambientes em cloud, o uso colaborativo da informação assim 
como o uso de quantidades massivas de dados para gerar informação e conhecimento comumente 
reconhecido como Big Data.

Duas grandes linhas definem a evolução dos EHR do futuro: A verdadeira adaptação e 
personalização para cobrir as necessidades de cada cliente e a incorporação das grandes 
tendências tecnológicas

Os sistemas de EHR da próxima geração como ehCOS, incorpora todos estes avances tecnológicos em 
sua oferta de funcionalidades, por exemplo, para expandir os fluxos de atendimento além dos limites 
físicos do hospital, aproveitando os dispositivos móveis para comunicação e monitoramento dos 
pacientes; a incorporação analítica preditiva em seus fluxos de informação para fazer recomendações 
de tratamentos ou medicamentos personalizados a cada paciente.

A aposta de ehCOS para este enfoque futuro é uma realidade, ao ser pioneiro na incorporação nativa 
de funcionalidades de mobilidade a nossa plataforma, a incorporação de dispositivos que podem levar 
a nossa vestimenta (wearables) com casos reais de uso do EHR; ou a incorporação gradual de motores 
analíticos avançados de caráter preditivo em projetos inovadores na Europa e América Latina.

Como o Gartner recorda, América Latina e os mercados emergentes em geral possuem atualmente 
uma grande vantagem que devem aproveitar: o atraso da América Latina na incorporação tecnológica 
no âmbito de saúde, pode permitir agora beneficiar-se de lições aprendidas por mercados mais 
maduros, dar um salto tecnológico sem pesadas heranças nem restrições, visando ao EHR do 
futuro, aqueles que tenham realmente um enfoque modular, verdadeiramente personalizável e que 
incorporem os avanços tecnológicos atuais em matéria de mobilidade, big data, cloud ou redes sociais 
colaborativas.

3 Citação de texto do relatório do Gartner em idioma original: «...Ultimately, what may happen is that healthcare technology will become 
modular, with vendors focusing on the core of solutions and then building out from this according to what their clients require. This could 
form the basis of next-generation EHR systems…». Gartner, Inc. Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart of New Global 
Healthcare Bodies. Disponível na web [on-line]: < https://www.gartner.com/doc/2796318/market-trends-verticalspecific-software-heart >

WHITE PAPER - SETEMBRO 2014 / © 2014 EVERIS SPAIN, S.L.U.

• mHealth

• Big Data 

• Cloud 

• Social Health

• Wearables

• Omics

Um EHR aberto e inovador está pronto 

para incorporar tendências tecnológicas 

que marcarão as próximas décadas:

ehCOS
Cloud

ehCOS Big Data

mehCOS

ehCOS Social Health
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Sobre a everis, an NTT DATA Company:

A everis, uma empresa do grupo NTT DATA, é uma multinacional de consultoria que oferece 
soluções de estratégia e de negócios, desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas 
e serviços de terceirização. A empresa que atua nos setores de telecomunicações, serviços 
públicos, financeiros, industriais, de energia, e o setor de saúde, atingiu um volume de negócios 
de 591 milhões de euros no último ano fiscal. Atualmente tem 10.600 profissionais localizados em 
escritórios e centros de alto desempenho em 13 países.

A consultoria pertence ao grupo NTT DATA, a sexta empresa de serviços de TI no mundo, 
com 70 mil funcionários e presença na Ásia -Pacífico, Oriente Médio, Europa, América Latina 
e América do Norte. A integração com a NTT DATA permitirá a everis expandir soluções e 
serviços aos seus clientes, aumentar as suas capacidades, recursos tecnológicos, geográficos  
e financeiros que ajudam a prover as respostas mais inovadoras para os seus clientes.
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