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Clínicas é pioneiro em inovação que vai gerar redução de custos 

Reconhecido por sua posição de liderança em adoção de tecnologia no país, o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) se tornou, neste mês, a primeira empresa do 

mundo a utilizar a solução de cloud computing híbrida da Oracle. Além da inovação 

tecnológica, com o novo serviço a instituição conseguiu reduzir os custos com 

equipamentos e licenças de software, e isso, para uma empresa pública, é motivo de 

comemoração. 

Para armazenar e processar o volume de informações que circula em um hospital 

é preciso um alto investimento em equipamentos e licenças de programas, um desafio 

em tempos de gastos controlados. No entanto, uma solução que vem se mostrando 

promissora é a computação em nuvem. Escolhido pelo Ministério da Educação como 

modelo de gestão para os demais hospitais universitários federais, o HCPA iniciou sua 

incursão na nuvem há dois anos. Há aproximadamente um ano iniciou os testes com os 

serviços de nuvem pública da Oracle e recentemente contratou a oferta de nuvem 

híbrida com a instalação em seu data center do equipamento Oracle Cloud Machine, 

solução de nuvem privada da Oracle, implementado localmente no hospital. Com o início 

do uso do serviço, o HCPA se tornou a primeira empresa no mundo a utilizar o novo 

produto da Oracle. Além de uma redução significativa de custos, a transição para a 

nuvem deu ao Clínicas a possibilidade de acessar todo o portfólio de ferramentas da 

Oracle para otimizar e acelerar a incorporação de outras inovações. 

Outras vantagens incluem a contratação sob demanda de capacidade de 

armazenagem e processamento, e a mobilidade, pois as equipes assistenciais podem 

acessar os dados de pacientes nos dispositivos que preferirem, uma vez que as 

informações ficam reunidas em um único local e cobertas por camadas robustas de 

segurança. 

O projeto é considerado híbrido porque grande parte do processamento e dos 

dados ficará alocado na nuvem privada – equipamento Oracle Cloud Machine instalado no 

HCPA – e parte poderá utilizar a nuvem pública. “A segurança está garantida porque os 

dados sensíveis ou cobertos por restrições regulatórias permanecem sob total controle 

do Clínicas. Ou seja, podemos escolher o que fica na nuvem privada e o que fica na 



 

pública”, explica Valter Ferreira da Silva, coordenador de Gestão da Tecnologia da 

Informação do HCPA. 

A maneira inovadora como o HCPA investiu e desenvolveu o projeto de nuvem 

híbrida lhe rendeu o prêmio Oracle Cloud Platform Innovation. Outras 30 empresas do 

mundo inteiro também receberam o prêmio, mas o Clínicas foi o único hospital público, 

o único brasileiro e o único que utiliza o serviço de nuvem (cloud) privada entre os 

vencedores. O reconhecimento foi entregue durante a mais importante conferência de 

negócios e tecnologia dos últimos 20 anos, a Oracle OpenWorld, em São Francisco (EUA). 


