
Registro Eletrônico de Saúde
Uma inovação tecnológica
na coordenação do cuidado



Cenário para o
Século XXI (disrupção)
Mesmo conhecedoras do processo de mudança, as pessoas ainda adotam 
comportamento muito reativo, o mesmo se passando com os executivos.

https://www.youtube.com/watch?v=Pu1U-hsQIgA
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Tendências

• Mobile
• Real time
• Data economy
• Social
• Sustentabilidade
• Big data

Maior precisão nos dados leva à tomada 
de decisões com mais confiança. 

Melhores decisões geram maior 
eficiência operacional, redução

de risco e redução de custos.
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Panorama da transformação

• Alterações regulatórias são um dos maiores impulsionadores da disrupção

• Mudança de comportamento das pessoas impulsionam a transformação
(na área da saúde representa o maior impacto na mudança)

• Trâmites administrativos e burocracia facilitada impulsionam a disrupção

• Tecnologia influencia e gera novos padrões de comportamento

Mercado em convergência = Alianças = Start ups

Mudança no modelo de negócio na saúde

Comunicação = Satisfação (silver market)



EmbraerX  e  Uber Air

https://www.youtube.com/watch?v=Bv7muitUPvU


Panorama da transformação no Brasil

2002 a 2012

2014, 2016 e 2017

2018

• Convênio SBIS
e CFM para 
definições sobre 

• PEP

• Padrão TISS

• Marco Civil
da Internet
• Comitê Gestor 
da Estratégia 
e-Saúde
• Estratégia 
e-Saúde

• Lei Geral
de Proteção
de Dados
• Resolução
CFM
• (TELE)



A Unimed como protagonista

Maior sistema 
cooperativo 

de saúde
do mundo

Está entre 
as marcas 

mais 
valiosas
do Brasil

Presente
em 84%

do território 
brasileiro

17 milhões
de beneficiários

110 mil 
médicos 

cooperados 
ativos



Afinal, o que é o RES?

Esse lugar é  o RES!

Imagine um lugar onde você pode visualizar 
todas as informações clínicas do paciente, 
sabendo exatamente a trajetória percorrida 
e a cadeia envolvida em seu atendimento.

E que essas informações podem ser compartilhadas e 
consultadas pelos profissionais de saúde engajados num 

modelo de cuidado integral e coordenado, por meio de 
interoperabilidade entre os seus sistemas de prontuário 

eletrônico. Essas informações podem, ainda, ser utilizadas pelas 
Unimeds para qualificar a gestão da saúde dos seus pacientes.



O ganho com o RES
é gigantesco! 

De um lado o paciente tem acesso e conhecimento
do seu histórico clínico, do outro o médico tem acesso

às informações que servem de apoio ao cuidado. 
E as Unimeds têm suporte para uma melhor gestão

da saúde dos pacientes.



Na prática

A partir da CONECTIVIDADE será possível manter e acessar
o registro longitudinal de saúde de uma pessoa, com acesso
a toda equipe de saúde autorizada, o que incorporará ganho 

expressivo em suporte à decisão, tanto à assistência quanto à 
gestão em saúde, agregando conteúdos oriundos dos diferentes 

locais de atendimento nos diversos pontos de atenção da rede.



Possibilidades com o uso do RES

• Prover informações clínicas dos beneficiários aos médicos e profissionais de 
saúde facilitando a prática clínica nos diferentes pontos de atenção da rede

• Analisar o contexto da saúde populacional (indicadores
epidemiológicos, demográficos e de fatores de risco/morbidade)

• Desenvolver aplicações (programas de saúde)
de acordo com as necessidades específicas de cada Unimed



Possibilidades com o uso do RES

• Possibilitar acesso simultâneo às informações
clínicas por locais, serviços e profissionais diferentes

• Permitir ferramentas de mobilidade, como smartphones
e tablets, para consultar dados dos beneficiários

• Permitir a utilização de dados clínicos e demográficos de forma
anônima para pesquisa científica e elaboração de programas
de saúde e definição de práticas de gestão da saúde populacional



Benefícios do RES

• Integrar e centralizar em uma plataforma os dados clínicos dos beneficiários 
originados em diversos sistemas e a partir de diferentes profissionais

• Facilitar a visualização das informações clínicas, permitindo
agilidade nos diagnósticos e assertividade no tratamento

• Permitir a portabilidade da história clínica por parte
dos beneficiários aumentando a interoperabilidade na rede

• Aumentar a segurança da saúde do beneficiário ao centralizar
as informações, inclusive em situações de urgência e emergência

• Elevar o nível de cuidado e maturidade do
intercâmbio com base nas informações compartilhadas



Mudança de Estratégia:

Integração Nacional do Sistema Unimed 2018

Internações
Quantidade 42,5 Milhões

Transações financeiras R$ 5 Bilhões
Representatividade financeira 42%

Exames
Quantidade 108 Milhões

Transações financeiras R$ 5,5 Bilhões
Representatividade financeira 46%

Consultas
Quantidade 14 Milhões

Transações financeiras R$ 1 Bilhão
Representatividade financeira 10%

Fonte: dados internos da Unimed do Brasil – compilação de janeiro a agosto de 2019



“O próximo grande salto evolutivo da 
humanidade será a descoberta de que 

cooperar é melhor que competir”.
Pietro Ubaldi 



Fale conosco

Para contato, basta enviar um e-mail
para res@unimed.coop.br.

Se preferir, ligue para
(11) 3265-4380  -  opção 6

Saiba mais em: canalres.unimed.coop.br

A Unimed do Brasil possui profissionais ao dispor 
para dar suporte e orientações sobre o RES.




