CASE DE SUCESSO

CRA
A estrutura de tecnologia, armazenamento e o gerenciamento em
nuvem oferecidos pela Ambra Saúde, com a criptografia de dados e
backup, foi sem dúvida um diferencial

RESULTADOS

5 meses

100 mil
exames

GEROU ARMAZENAMENTO=

• Fundada em 1968
• Recebeu recentemente
a certificação de qualidade
do Colégio Brasileiro de
Radiologia - CBR ao ser
validada no Programa de
Acreditação em Diagnóstico
por Imagem - PADI

Dr. Paulo Eduardo Marinho de Jesus, Médico Radiologista,
integrante do corpo clínico da CRA

foram enviados mais de

VISÃO GERAL

CUSTO

+

SISTEMA
ADICIONAL DE
SEGURANÇA

4,55 TB

Os principais resultados alcançados foram a chancela do Colégio
Brasileiro de Radiologia quanto à qualidade e segurança dos
serviços oferecidos pela CRA, em benefício de seus pacientes.
O PADI tem como proposta avaliar os serviços públicos e privados,
por meio de critérios imparciais, em relação ao cumprimento de
requisitos mínimos de qualidade, segurança e sustentabilidade.
O programa contempla todo o processo de realização de um
exame, desde o seu agendamento até a liberação do laudo ao
paciente, considerando os principais aspectos relacionados, como:
governança e gestão; infraestrutura, radiação e segurança; e apoio
analítico.
Um selo de distinção como o PADI confirma a qualidade dos
serviços da CRA, servindo como referência de qualidade na
prestação de serviços de diagnóstico por imagem.

DESAFIO
• Já possuía um sistema
de armazenamento com
servidores próprios desde
de 2006, mas não dispunha
de um sistema de backup
que desse o conforto e a
segurança completa para a
integridade dos dados dos
pacientes
• Viabilizar economicamente
o armazenamento dos
exames de imagem dos
laudos emitidos seguindo
as exigências de guarda e
armazenamento de dados

SOLUÇÃO
• O serviço oferecido evita a
imobilização de capital com
softwares e equipamentos
próprios as exigências de
guarda e armazenamento
de dados
• Solução de pagamento
sob demanda, foi possível
adquirir um serviço de
ponta a um preço acessível
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SOBRE A CRA

AMBRA SAÚDE

A CRA - Clínica Radiológica de Anápolis
é uma empresa familiar do setor de
diagnósticos por imagem que iniciou sua
atividades em 1968, completando agora
em 2018 50 anos de sua fundação. Tem
sido pioneira nas diversas modalidades e
técnicas de imagens e de gestão, trazendo
inovações em equipamentos, tecnologia
da informação e no atendimento aos seus
clientes.

A Ambra Saúde é uma empresa
especializada no armazenamento e
gerenciamento de imagens médicas.

É referência em Diagnósticos na cidade
de Anápolis e em todo estado de Goiás,
tendo como missão satisfazer seus clientes
através de um atendimento humano e
ético, exames confiáveis e investimento em
conhecimento e tecnologia.

Fundada em 2006 nos EUA e com operação
desde 2013 no Brasil, a tecnologia na
nuvem é utilizada para oferecer as
melhores soluções de armazenamento
e gerenciamento de imagens médicas
para pacientes e médicos solicitantes e a
possibilidade de download em formato
DICOM para médicos radiologistas.

O suporte técnico oferecido pela
equipe da Ambra Saúde foi outro ponto
de destaque. A agilidade da implantação
certamente foi um diferencial que
viabilizou uma instalação simples e a
aceitação pelos médicos, que hoje são
usuários do sistema.
Dr. Paulo Eduardo Marinho de Jesus, Médico
Radiologista, integrante do corpo clínico da CRA
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