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Pensando no conceito

Valor -> “utilidade”
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Health outcomes that matter to patients

Costs of delivering the outcomes
Value = 



Ainda o conceito

Fee for service

Value-based care
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O que existe na agenda estratégica para implementação do 
cuidado baseado em valor?
Criação de unidades de práticas integradas, organizadas por condições clínicas, 
cuidados preventivos e segmentos de pacientes

Medição dos resultados e custos para cada paciente

Negociações com pagadores através de bundle

Visão integrada do sistema de prestação de cuidados

Expansão do alcance geográfico 

Disponibilização de uma plataforma de tecnologia da informação
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A sua agenda está equalizada?
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Materializando o desafio do CIO
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Defina dados comuns
Combine todos os tipos de dados (por exemplo, notas, imagens) para cada paciente
Dados que englobem o ciclo completo de cuidados
Permita acesso e comunicação entre todas as partes envolvidas, incluindo os pacientes
Construa templates para melhorar a interface do usuário
Opte por dados “estruturados” vs. texto livre
Construa uma arquitetura que permita fácil extração de dados,  custos baseados em atividades para 
cada paciente e condição médica
Tenha padrões de interoperabilidade que permitem a comunicação entre diferentes organizações 
provedoras (e pagadoras) 

Disponibilização de uma plataforma de tecnologia da informação
Tecnologia para agregar ao cuidado e medir resultados
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Inexorável necessidade de um novo modelo
Processos e sistemas não aderentes

Pacientes no centro
Dados primordiais
Cultura para a inovação (novas tecnologias)
Legislação (LGPD, Telemedicina)
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1.197

53

ColaboradoresMais de 

m2 de área 
construída total

5.608 Médicos ativos

• 219 de UTI 
• 17 de UTI privativa
• 6 unidades de UTI semi-

intensiva

Nascidos na maternidade 
do BP Hospital Filantrópico 280 bebês p/

mês

Especialidades

7.365



Nosso posicionamento revitaliza nossa causa
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Posicionamento

A saúde está em 
primeiro lugar

Credibilidade  
se cultiva

Estamos sempre 
em movimento

Colaboração nos leva 
mais longe

Faz bem fazer  
o bem

Vida contagia

Nosso Propósito:
Valorizar a vida

A BP 
é um polo de saúde que proporciona 
interações revigorantes para médicos, 

parceiros e clientes. 
Atualizada e acolhedora,  

busca maximizar a experiência 
para públicos de diferentes 

segmentos.  
Combina expertise e entusiasmo  
para multiplicar conhecimento,  
formar uma nova geração de  

profissionais e promover a vida.



Medicine 4P:

Personalizada  
Participativa 
Preventiva 
Preditiva

Prevenção
Ter saúde, viver 
bem, e aproveitar a 
vida

Diagnóstico
Tempo mais curto 
para o diagnóstico 
definitivo

Tratamento
Tratamento  
mais eficiente  
e econômico

Recuperação
Rápida, confortável, 
previsível, duradoura

Bem-estar
Vida independente, 
conectado aos 
cuidadores (BP)

Continuidade do Cuidado

Prevenção Terapêutica Diagnósticos Tratamento Monitoramento Crônicos

Cuidados em 
casa

Cuidados com 
Paciente

Sistemas Hospitalares e 
Imagem

Cuidados com 
ao Paciente

Cuidados em 
casa

Informações clínicas e integração

Focamos na saúde, e não na doença, oferecendo uma solução integrada
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Nascimento

Maternidade 
Pediatria 
clínica e 
cirúrgica 
Diagnóstico

Crescimento

Puberdade/ 
medicina da 

mulher 
Prevenção 
Diagnóstico 
Intervenções 

cirúrgicas raras/
complexas

Estabilização

Prevenção 
Acompanhamento 

periódico 
Diagnostico 

Clínicos e Cirurgias 
gerais (Cardio, Orto, 

Onco, Neuro...) 
Bem-estar

Envelhecimento

Crônicos 
Homecare 
Diagnostico 

Clínicos e Cirurgias 
gerais (Cardio, Orto, 

Onco, Neuro...) 
Bem-estar

Morte

Paliativo

!13

Pensando no ciclo de vida de cada um!
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Como
associar

Cuidado com a saúde
Experiência do Cliente

Transformação Digital
Inovação ?



... capacidade de mudar um cenário, de 
revolucionar. Por mais simples que seja a 

ideia inovadora, se ela for capaz de 
revolucionar trará ganho para aquele que 

executou a inovação e lhe permitirá ter 
uma melhor posição no espaço em que 

ele convive.

Inovação

... é um processo em que as empresas 
utilizam a tecnologia como um meio de dar 

velocidade à resposta, fornecer  
atendimento personalizado, melhorar o 

desempenho e aumentar o alcance da 
sua marca, priorizando seus clientes  

e colaboradores.

Transformação digital

30%

Inovação

70%

Transformação digital

Considerando as tendências 
tecnológicas, o DNA da BP  
e a necessidade de inovação, 
o panorama de 70% de 
transformação digital e 30% 
de inovação é equilibrado 
para o cenário atual.
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Como aliamos Transformação Digital à Inovação



Processos Experiência do 
Cliente

Tecnologia Dados Parcerias 
Ecossistema

Cultura Digital
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Pilares para Transformação Digital
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Jornada: sf marcha ou percurso 



Inovação
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Inteligência Artificial – Codificador

Data inicial: Abr/
18

Prazo final: 
Dez/18! !

ALINHAMENTO ESCOPO CONTRATO MVP MEDIÇÃO PRODUÇÃO

Parceiro: 
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Inteligência Artificial – Codificador

Mas boa parte da informação do PEP está em dados não estruturados ....
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Treinamento, ao longo do tempo com 
6.985 Casos

Inteligência Artificial – Codificador
Treinamento – Exemplo: Watson Knowledge Studio
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Indicadores de Desempenho

Inteligência Artificial – Codificador

!22

Sensibilidade =
(Watson de Acordo + Plus Watson)

(Total de Diagnósticos)

Assertividade =
(Watson de Acordo + Plus Watson)

(Total de Diagnósticos

%Erro do Watson =
Erro Watson

Total de Diagnósticos do Watson



Inteligência Artificial – Codificador

Por Grupo de Patologia
Patologia Prontuário Assertividade Sensibilidade %Erros
DM 115 77% 85% 9%
Epilepsia * 9 100% 100% 0%
Cerebrovasculares 16 35% 47% 26%
Hipertensão Arterial 228 8% 87% 2%
ICC 30 79% 86% 8%
DPOC 39 81% 87% 6%
Insuficência Renal Crõnica 55 96% 96% 0%

Total
Indicador Valor

Assertividade 80,30%
Sensibilidade 85,30%

% Erro 5,90%
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Programa Apollo 14  
Hospital BP e Mirante
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Hospital Digital Fase III

Data inicial: Jul/
18

Prazo final: 
Abr/19! !

KICKOFF STATUS SEMANAL CONSULTORIA 
QUINZENAL

VALIDATION 
CALL

AUDITORIA IN 
LOCO

Parceiro: 

CERTIFICAÇÃODEFINIÇÃO 
ESTRATÉGIA
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Hospital Digital Fase III

Paperless Digitalização de 
Documentos

Estruturação do 
Prontuário

95% de checagem à beira 
leito e coleta de exames 
por no mínimo 4 meses 
antes da auditoria

6 bons exemplos de 
apoio à decisão 
clínica

3 cases de analytics

DR Computador de 
Contingência

Segurança da 
Informação

Integração de 
monitores nas UTIs

Novos alertas na 
prescrição e 
farmácia clínica
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Programa  (BP e BP Mirante)
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Programa Apollo 14
Projeto 7: Templates / Paperless

Observações: Foco no hospitalista, itens: - Ficha de atendimento UTI; PS, Admissão e Enfermagem

Indicador: - Quantidade. de templates criados  e   - Quantidade de papéis identificados auditoria interna (tender a zero)

Líderes do Projeto: Negócio: Fernando José da Silva Ramos TI: Thelma Santos Pereira Caricati

Vanessa FaustinoEquipe:

Silvia Christ

Veridiana Arruda

Caroline Alves de Souza

Priscila Possidonio 

Willian Tadeu Soares dos Santos

Simone Fragatta

Camila Rosário
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Nosso papel

Líderes de negócios: para serem líderes empresariais eficazes, os CIOs devem ser 
também conhecedores de fatores internos e externos que não sejam de TI e que 

afetam a empresa

Relacionamento: Os CIOs podem ajudar todo o C-suite a abraçar, entender e aplicar 
a tecnologia para criar novas proposições de valor e potencializar novos modelos de 

negócios

Foco do CIO na liderança digital e de inovação e transformação de negócios
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Horário Data 12/12/2023
08:00 Revisar os dashboards de tecnologias digitais

09:00 Reunião com grupo foco para ajustar prioridades e buscar oportunidades com base nos 
dash's analisados

10:00 Finalizar apresentação para médicos investidores

12:00 Almoço com principal grupo de pacientes crônicos 

14:00 Checar o canal de inovação

15:00 Reunião com CMIO e diretos – novos produtos digitais (andamento)

16:00 Validação dos KPIs – Bundle número 238 

17:00 Reunião com fornecedores para financiamento da plataforma de Alzheimer

18:00 Web meeting com pares globais (assunto: CIA)

19:00 Home

Nossa agenda futura
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Obrigada  ☺


