Infraestrutura
Rede Wirelless
Hospital São Camilo
de São Paulo

Projeto melhora qualidade da assistência
e permite gerenciamento em tempo real

CENÁRIO:
A Ordem Camiliana, que deu origem a Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, está no Brasil desde
1922. Hoje esta Rede é composta por três modernos hospitais que fazem parte da história da capital
paulistana: Pompeia, Santana e Ipiranga. Estas Unidades têm capacidade para atendimentos eletivos,
de emergência e cirurgias de alta complexidade e, atualmente, prestam atendimento em várias
especialidades médicas, possuem 760 leitos, um quadro clínico com mais de 4,2 mil médicos e cerca de
5 mil funcionários.
O objetivo deste projeto foi criar uma infraestrutura de Rede Wireless e possibilitar a cobertura de sinal
nas três unidades, permitindo assim a implantação do sistema interno Beira Leito.

SOLUÇÃO GO AHEAD:
Responsável pelo levantamento das necessidades da Rede São Camilo, desenho do projeto e suporte, a
Go Ahead implementou uma infraestrutura de Rede Wireless robusta para possibilitar o uso do módulo
Beira Leito do sistema de gestão da Instituição. Esta solução foi personalizada e adequada às
premissas da Instituição, que incluíam o uso para a rede corporativa e a disponibilização de Wireless
para pacientes e familiares.
Para Tiago Colleto, Diretor Comercial da Go Ahead, o grande diferencial neste projeto foi a inovação e a
preocupação com a segurança dos pacientes por parte da Rede São Camilo. “Conseguimos implantar
uma solução de rede wireless robusta que permitirá que a Instituição utilize diversos serviços sobre
essa rede, o que proporcionará agilidade, mobilidade, maior satisfação dos colaboradores e pacientes
e, principalmente, a segurança do paciente”.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
Klaiton Luis Ferretti Simão, CIO da instituição, aﬁrma que já é visível a repercussão positiva deste
projeto. “Percebemos uma melhora interna signiﬁcativa dos processos em todas as áreas e, com a
implantação do projeto de checagem da enfermagem à beira do leito, o incremento à segurança do
paciente”.
Klaiton Luis Ferretti Simão
CIO do São Camilo

