
Comunicações móveis: principais 
riscos e preocupações das 
empresas do setor de saúde
Funcionários da área de saúde estão usando dispositivos móveis para se comunicar de maneiras 
novas e inovadoras, o que pode beneficiar a sua instituição. No entanto, com esta comunicação vem 
novos riscos que podem trazer prejuízos para a reputação de pessoas e da unidade de saúde.

Alguns dos riscos que envolvem a utilização de 
dispositivos móveis em consultórios médicos 
são:

  Confidencialidade de registros médicos e 
históricos de pagamentos

  Prejuízo financeiro

  Vazamento de informações médicas 
protegidas (IMP)

 Discriminação

  Perda de produtividade

  Eventuais litígios

Normas de conformidade de 
arquivamento de comunicação 
específicas para empresas do 
setor de saúde 
Como as organizações de saúde se tornaram 
altamente regulamentadas, elas foram força-
das a não só estar cientes das normas, mas 
também a estar em total conformidade com 
elas. Duas normas e diretrizes importantes 
para o arquivamento e a retenção de comuni-
cações eletrônicas são apresentadas abaixo. A 
conformidade com estas normas ajudará a sua 
organização a evitar multas, sanções e outras 
penalidades. A conformidade pode também 
ajudar a proteger informações confidenciais 
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O Retain arquiva os dados de 
comunicação móvel para:
+ iOS (com integração com CellTrust SecureLine, 

fornecendo dupla personalidade)

+ Android 

+ BlackBerry

O Retain Mobile arquiva mensagens de texto, 
mensagens multimídia, mensagens seguras, registros 
de chamadas telefônicas, PIN, BBM e BBM 
Enterprise em um arquivo central. Além de dispositivos 
móveis, o Retain arquiva dados de comunicação de 
mídia social e e-mail multiplataforma.

“Como uma empresa do setor 
de saúde, a Health First está 
sempre sob algum tipo de 
litígio e precisávamos obter um 
controle mais centralizado sobre 
os arquivos de e-mail. O Retain 
satisfez esse requisito e colocou as 
responsabilidades do eDiscovery 
diretamente nas mãos da equipe 
jurídica da Health First. O Retain 
retirou um enorme fardo da nossa 
equipe de TI e forneceu resultados 
imediatos para a equipe jurídica.”
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Analista de Operação do Sistema
Health First



            

“Estamos fazendo tudo que podemos para ficar  
compatível com mensagens de texto e chamadas 

telefônicas. A única maneira de dizer e alcançar  
isso é ter um sistema como o Retain Mobile.”

STEVE CORDER

Diretor Atlético Assistente da NCAA Compliance
Universidade de Detroit Mercy
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de pacientes e a proteger médicos, ou outros 
profissionais de saúde, dos riscos envolvidos 
com o uso indevido de e-mail, dados móveis e 
mídias sociais.

  HIPAA: regula o gerenciamento de 
IMP dos profissionais de saúde, o que 
inclui registros médicos e históricos 
de pagamentos. As organizações 
devem manter um registro de todas 
as mensagens para provar que não 
continham IMP, e que todas as mensagens 
que continham IMP foram enviadas pelos 
canais corretos e criptografados.

  HITECH: expande a HIPAA e coloca as 
organizações de saúde em um nível mais 
alto de responsabilidade por violação de 
informações do paciente.

A solução da Micro Focus
O Micro Focus® Retain™ Mobile fornece ar-
quivamento e envio de mensagens seguros e 
criptografados para dispositivos iOS, Android e 
BlackBerry. Esta solução é para organizações 

que usam dispositivos corporativos e pessoais 
do funcionário para gerar e consumir dados 
de negócios, atendendo aos requisitos regula-
mentares e de conformidade. O Retain arquiva 
todas as mensagens SMS criptografadas e 
dados de números de telefones comerciais 
dedicados para iOS e Android, por meio do ser-
vidor de comunicações seguras. Além disso, 
o Retain arquiva SMS, MMS e registros de 
chamadas telefônicas para Android e BBM, e 
arquiva PIN, SMS, MSS e registros de chama-
das telefônicas para dispositivos BlackBerry. O 
Retain arquiva os dados em tempo real. Não 
há necessidade de limitar ou sincronizar o dis-
positivo. O Retain também inclui gravação e 
arquivamento de chamadas móveis baseados 
em políticas. O Retain é a única solução de 
arquivamento pronta para a empresa para dis-
positivos iOS, Android e BlackBerry.
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