
Migração da ResMed para a AWS
O objetivo da ResMed é disponibilizar produtos e soluções que melhorem a qualidade de vida e reduzam o 
peso da doença crónica nos sistemas de saúde. As novas tecnologias digitais que utilizam dados de 
dispositivos conectados são essenciais para atingir esse objetivo. Na ResMed, usamo-las para melhorar 
continuamente os cuidados aos pacientes, a qualidade e desempenho dos produtos e entregar valor aos 
nossos clientes. Para alavancar estas tecnologias de forma segura, célere, eficiente e à escala, escolhemos 
trabalhar com a infraestrutura líder mundial de computação em nuvem: AWS (Amazon Web 
Services); que possui centros de dados em Frankfurt (Alemanha), e em Paris (França).
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Apoio a uma mais rápida 
transformação da saúde digital 
com soluções escaláveis e eficientes

Em Junho de 2021, os nossos sistemas de dados geriam e 
armazenavam mais de 9 mil milhões de noites de sono médico 
e dados respiratórios, enquanto as nossas soluções de 
software AirView e myAir estavam a ser utilizadas para apoiar 
mais de 15,5 milhões de pacientes e 14 milhões de 
dispositivos ligados à nuvem em 140 países em todo o 
mundo.1 

À medida que a transformação da saúde digital acontece, 
estes números continuam a crescer e os nossos sistemas 
precisam de se adaptar de forma eficiente às mudanças 
em volume, complexidade e procura do mercado. Esta 
adaptabilidade é conhecida como escalabilidade e é uma 
grande vantagem da nuvem e da plataforma eficiente que 
estamos a construir com a AWS. Permitir-lhe-á colher os 
benefícios da transformação da saúde digital, através de 
soluções ágeis, sustentáveis e fiáveis que satisfaçam as 
necessidades do seu negócio e dos seus pacientes.

Quer esteja a aceder a dados de saúde, a monitorizar 
pacientes, a faturar serviços ou a incentivar o cumprimento 
de terapia através de programas liderados por pacientes, a 
nossa parceria com a AWS deverá também melhorar 
a sua experiência de utilizador através da melhoria do 
desempenho global das nossas soluções.

Impulsionar a inovação para melhor 
o servir a si e aos seus pacientes

como dados do mundo real, análises avançadas e machine 
learning. Permitirá igualmente uma introdução mais rápida 
dessas tecnologias no mercado, criando valor para si e para os 
seus pacientes. 

Para além da infra-estrutura em nuvem a uma grande escala, 
centros de dados seguros e capacidades únicas de análise de 
dados, trabalhar com a AWS dar-nos-á acesso a mais de 200 
produtos digitais de ponta que poderemos combinar de 
formas inovadoras e em curtos espaços de tempo. Para si e 
para os seus pacientes, isto deverá traduzir-se num acesso 
acelerado a produtos e serviços de saúde inovadores que 
melhoram os cuidados e a qualidade de vida nos hospitais e 
lares em todo o mundo.

Manutenção de elevados padrões 
de segurança e privacidade

Enquanto organização que fornece dispositivos ligados 
à nuvem e soluções digitais que tratam dados de saúde 
sensíveis, queremos e devemos oferecer aos nossos clientes 
sistemas de segurança robustos, de grande alcance, capazes 
de reagir e estar em conformidade com as normas de 
segurança mais exigentes. A conformidade desde a 
conceção, de acordo com os regulamentos RDM e RGPD e 
outras certificações alargadas, incluindo a ISO 27001 e 
Hébergement de Données de Santé (HDS), apoiam a sua 
capacidade de operar eficazmente e em conformidade no 
ambiente moderno dos cuidados de saúde, enquanto os 
dados são mantidos seguros e privados. O compromisso 
da ResMed com a proteção de dados e com a segurança e 
privacidade desde a conceção é reforçado pelos serviços 
certificados AWS, que vão desde o controlo de acesso à 
encriptação e deteção para proteção. 

Para mais informações, por favor visite: 
  https://www.resmed.pt/profissionais-de-saude/
recursos/trust/
  https://aws.amazon.com/pt/compliance/
programs/?nc1=h_ls/

As tecnologias Cloud Native fornecem inovadoras e 
poderosas ferramentas analíticas para dados, que são 
essenciais para a prestação de cuidados de saúde 
eficientes e relevantes para a investigação. A nossa 
parceria com a AWS será um catalisador para a inovação, com 
benefícios tanto para si como para os pacientes de que cuida. 
Permitirá também o desenvolvimento e a existência de 
novos e eficazes produtos de saúde, funcionalidades, 
serviços e soluções, alavancando tecnologias avançadas, tais 
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