
Hospital Unimed Recife III 

é reconhecido como o primeiro hospital EMRAM Estágio 7 na América Latina 

O Hospital Unimed Recife III, no Brasil, recebeu o reconhecimento HIMSS Analytics EMRAM Estágio 7. 

O objetivo do Modelo de Adoção de Registo Médico Eletrônico (EMRAM) é orientar os profissionais 

de saúde em sua trajetória para a digitalização. Este hospital brasileiro vem trabalhando firmemente 

com o objetivo de eliminar o papel, o que os levou a alcançar um ambiente paperless. 

O Hospital Unimed Recife III, que tem 202 leitos, tornou-se o primeiro hospital da América Latina 

agracidado com o HIMSS Analytics EMRAM Estágio 7.  

De acordo com John Daniels, vice-presidente Global da HIMSS Analytics: "HIMSS Analytics tem o 

prazer de anunciar o primeiro hospital EMRAM Estágio 7, não só no Brasil, mas em toda a América 

Latina.  A equipe do Hospital Unimed Recife III demonstrou claramente que o Estágio 7 é viável na 

região. O Hospital Unimed Recife III atendeu os mesmos rigorosos critérios EMRAM Estágio 7 que 

todos os hospitais sem papel parceiros ao redor do mundo que conheci. Com menos de 260 hospitais 

tendo alcançado o Estágio 7 globalmente, estamos agora contentes de ver o Brasil e a América Latina 

representada no mapa EMRAM Estágio 7".  

Este reconhecimento EMRAM Estágio 7 representa uma conquista histórica para ao TI de saúde na 

América Latina. É um firme indicador de que os profissionais de saúde na América Latina estão 

reconhecendo o Modelo de Adoção de Registo Médico Eletrônico como chave para melhorar os 

resultados clínicos, melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos operacionais.  

Dr. Fernando Cruz, Diretor Médico do Hospital Unimed Recife III, disse: "Estamos muito orgulhosos 

desta conquista. Três fatores desempenharam um papel importante nesta realização bem sucedida: 

o apoio e a fé em nossa causa da Dra. Maria de Lourdes C. Araujo (Presidente da Unimed Recife), o 

comitê executivo do HMO (Unimed) e MV (provedor de prontuário). Além disso, contámos também 

com o forte comprometimento de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de TI e todos os 

funcionários desta grande equipe. Em última análise, os benefícios que vimos sendo obtidos um nível 

Estágio 7 têm sido muito gratificantes, em especial no que diz respeito à relação estreita entre os 

melhores cuidados de qualidade, segurança do paciente e redução de custos". 

O Hospital Unimed Recife III será oficialmente premiado e reconhecido durante o evento 

HIMSS@Hospitalar de 16 a 19 de Maio de 2017. 

*** 
Sobre HIMSS Analytics na América Latina 

Com base nas necessidades individuais dos profissionais de saúde, governos, fornecedores de 

software ou consultorias, a HIMSS Analytics oferece serviços de consultoria sob medida, ligados à 

digitalização de entrega de cuidados de saúde, recolhendo e analisando os dados para transformá-los 

em resultados acionáveis. Serviços HIMSS Analytics incluem benchmarking, avaliações dos vários 

modelos de maturidade, pesquisa de mercado e consultoria. 

HIMSS Analytics criou o Modelo de Adoção de Registo Médico Eletrônico (EMRAM), um modelo de 8-

estágios que permite que os hospitais acompanhem o seu progresso no sentido de um ambiente sem 

papel. O EMRAM identifica o nível de recursos eletrônicos de registro médico (EMR) em hospitais, que 

vão desde sistemas de departamentos auxiliares limitados até um ambiente paperless. Atualmente, a 

http://www.hospitalar.com/en/


América Latina tem quatorze hospitais certificados Estágio 6, onze dos quais estão no Brasil, dois na 

Argentina e um no Chile. 


