
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família de Produtos InterSystems 
HealthShare  

 
InterSystems HealthShare®, nossa plataforma de interoperabilidade, fornece 

agregação de dados aclamada pelo setor, normalização, desduplicação e recursos de 

gerenciamento de atendimento. Com a plataforma de dados Health Connect em seu 

núcleo, o HealthShare cria um Registro de Atendimento Unificado longitudinal que 

armazena dados abrangentes, limpos e saudáveis para cada indivíduo. Trabalhando 

com seu EHR (Registro Eletrônico de Saúde) e outros sistemas em tempo real, o 

HealthShare entrega esses dados em seus fluxos de trabalho familiares, dando a você 

e a seus pacientes a confiança que vem de decisões baseadas em informações 

completas e precisas. 

 
Soluções Unificadas, Informações Unificadas, Resultados Excepcionais 

 
As soluções HealthShare trabalham juntas para ajudá-lo a aproveitar o poder do Unified 

Care Record e dos dados saudáveis em organizações e comunidades. 
 

A família HealthShare inclui: 
 

• HealthShare Unified Care Record, a base para o atendimento colaborativo, 

inovação e transformação de processos; 

• HealthShare Personal Community prepara pacientes e familiares com as 

informações de que precisam para melhores resultados; 

• HealthShare Health Insight potencializa todos os seus ativos de informação, 

incluindo dados não estruturados, para analíticas e para fornecer insights acionáveis 

quando e onde necessário; 
 

• HealthShare Patient Index, uma única fonte de verdade para a identidade do 

paciente e dados demográficos em uma empresa de saúde ou em uma comunidade de 

saúde; 

• HealthShare Health Connect, um mecanismo de interface de saúde que acelera o 

processo de conexão de todas as fontes e formatos de informações do paciente. 
 

Individualmente ou em combinação, as soluções HealthShare ajudam você a: 
 

• Unificar sistemas de saúde distribuídos; 
 

• Prestar atendimento com mais eficiência; 
 

• Colaborar perfeitamente dentro e entre as organizações; 
 

• Ver o panorama geral com análises, aprendizado de máquina e IA; 
 

• Inovar e conduzir sua organização para frente.  



Recursos FHIR Avançados e Interoperabilidade Flexível 
 

Em sistemas de saúde fragmentados, a montagem de uma visão completa dos dados 

do paciente requer a integração dos dados armazenados em uma variedade de 

formatos e padrões, de várias fontes. Para tornar isso mais fácil e rápido, o 

HealthShare suporta todos os principais padrões de interoperabilidade nacionais e 

internacionais, incluindo as versões mais recentes de HL7® FHIR® (Fast Healthcare 

Interoperability Resources), HL7v2 e vários formatos CDA. Com o HealthShare 

agregando e armazenando todos os seus dados, independentemente da fonte, em um 

formato único e consistente, você pode fornecer facilmente dados limpos para 

aplicativos baseados em FHIR, analíticos e aplicativos de inteligência artificial para 

descoberta de conhecimento. 
 
 

 

HealthShare Lidera em Aprovação do Cliente e Uso Inovador 
 

InterSystems HealthShare foi nomeada Líder da Categoria KLAS para 2019 

e 2020 nos relatórios “Plataformas de Interoperabilidade”, KLAS Research. 

De acordo com a KLAS, “a InterSystems é o único fornecedor cujo sistema é 

usado consistentemente como uma plataforma de dados para casos de uso 

inovadores e altamente personalizados”. 

 
 

 

Várias Opções de Implantação com Serviços Gerenciados da 

InterSystems 
 

Você pode implantar o HealthShare no local, na nuvem ou como um serviço 

gerenciado pela InterSystems. Como um Serviço Gerenciado, o HealthShare elimina 

o fardo de comprar e gerenciar a infraestrutura necessária para soluções altamente 

disponíveis. 

 
DADOS LIMPOS COMO SOLUÇÃO  
Dados Limpos HealthShare como uma Solução fornece um pipeline de dados de 

saúde para analíticas, paineis, gerenciamento de saúde da população, inteligência 

artificial e aplicativos de aprendizado de máquina. 

 
CONEXÕES GERENCIADAS  
HealthShare Managed Connections oferece acesso a redes nacionais e outros 

sistemas de informação de saúde sob demanda - uma maneira mais fácil, rápida e 

econômica de se conectar às fontes de dados de que você precisa. 

 

Dê o Próximo Passo 
 

Tecnologia comprovada e confiança em seu fornecedor são essenciais para o 

sucesso das novas soluções nas quais você contará para levar sua organização 

adiante. Entre em contato conosco para saber como o HealthShare e a InterSystems 

podem oferecer ambos para você. 
 

Fale conosco para iniciar a conversa e saber como podemos ajudar a acelerar a 

transformação para um atendimento de maior valor e mais sustentável. 

https://www.intersystems.com/br ou (11) 3014-7000   
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