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INDÚSTRIA DE SAÚDE

CERCA DE 1.400  

MÉDICOS EM 22 

HOSPITAIS E MAIS DE 

185 CLÍNICAS

BENEFÍCIOS

• Redução do tempo de 

implantação de TI de 2 a 

3 semanas para cerca de 

quatro horas e tempo de 

provisionamento de VM de 

três dias para apenas 20 

minutos

• Corte nos custos de TI 

migrando para o software 

open source empresarial da 

Red Hat e do hardware Intel 

padrão do setor

• Melhor colaboração entre 

equipes de DevOps com 

ambientes de TI flexíveis 

e controle de acesso 

aprimorado

• Obtenção de acesso a orien-

tação especializada no local 

e suporte técnico 24x7

SOFTWARE E    
SERVIÇOS

Red Hat®  CloudForms

Red Hat Virtualization

   Red Hat Ansible® Automation

 Red Hat OpenShift Container

Platform

Red Hat Satellite

Red Hat JBoss® AMQ

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Consulting

 HARDWARE

Servidor blade Cisco UCS  

B200 M4

Dell PowerEdge R630 de alta 

densidade e desempenho 

2S/1U

Processadores Intel Xeon E5 v3

A Intermountain Healthcare, um sistema de saúde sem fins lucrativos, opera com uma política 
de dano zero que se concentra em amparar os pacientes, seja física, emocional ou financeira-
mente. Para seguir suportando esta missão, o grupo buscou aprimorar seu ambiente obsoleto 
de TI com ajuda de um parceiro confiável, a Red Hat. 

Com novos programas, incluindo Red Hat Virtualization, Red Hat CloudForms e Red Hat Ansible 
Automation, e com suporte dos consultores especialistas da Red Hat, a Intermountain otimizou 
e automatizou sua infraestrutura de TI e reduziu custos. Como resultado, as equipes do grupo 
podem colaborar melhor para rapidamente criar e lançar serviços inovadores para pacientes.

SEDE

“Nós tivemos muito sucesso em razão do suporte 
que obtivemos da Red Hat. Nós não sentimos como 

se estivessem apenas nos vendendo um produto.”

PAUL STRADER

SUPERVISOR, ENGENHARIA DE SISTEMAS ABERTOS
INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

Salt Lake City, Utah, 
Estados Unidos

ESTUDO DE CASO DE CLIENTE

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE GERA 
MELHORIAS NO ATENDIMENTO COM TI 
EFICIENTE DA RED HAT
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SUPORTE A ATENDIMENTO INOVADOR AO PACIENTE

Com sede em Salt Lake City, Utah, a Intermountain Healthcare é um sistema de saúde sem 
fins lucrativos que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo hospitais, clínicas e planos 
de saúde. O grupo opera com uma política de zero dano a pacientes, seja físico, emocional ou 
financeiro. Suas equipes de TI dão suporte a essa missão fornecendo recursos inovadores e 
com boa relação custo-benefício para os médicos do grupo e para outros funcionários que 
lidam com o paciente.

“A comunidade vê a Intermountain como um parceiro, alguém em quem confiam para a melhor 
assistência médica a um custo adequado”, disse Bret Lawson, diretor de infraestrutura e oper-
ações da Intermountain Healthcare.

No entanto, no ambiente de TI proprietário do grupo, fazer alterações era um processo com-
plexo, e atrasos no provisionamento dificultavam o trabalho de desenvolvimento. Além disso, o 
uso de hardware e software proprietário acrescentou custos de TI e de licenças.

Como resultado, quando seu contrato de licenciamento de virtualização e provisionamento de 
servidor estava prestes a terminar, a Intermountain buscou uma solução mais ágil e flexível que 
ajudaria a simplificar seu ambiente de TI e a melhorar os custos.

MIGRANDO PARA O OPEN SOURCE

Intermountain se voltou para um parceiro de tecnologia de longa data: a Red Hat. A 
Intermountain utilizou o Red Hat Enterprise Linux em servidores baseados em Intel como a 
base de seu ambiente de TI por mais de 10 anos.

“Nosso trabalho é fundamental para a segurança e o bem-estar das pessoas, por isso precisa-
mos de uma tecnologia estável de um parceiro em quem possamos confiar”, disse Paul Strader, 
supervisor de engenharia de sistemas abertos da Intermountain. “Quando fizemos uma prova 
de conceito contra soluções proprietárias, descobrimos que o Red Hat CloudForms era muito 
mais flexível. Na verdade, em três semanas ganhamos a mesma funcionalidade que nosso soft-
ware proprietário existente, que levou um ano para funcionar corretamente”.

Depois de trabalhar em colaboração com a Red Hat Consulting para projetar e implantar um 
novo ambiente, a Intermountain migrou para o Red Hat Virtualization e Red Hat CloudForms, 
uma plataforma de gerenciamento multicloud, bem como o Red Hat Satellite para gerencia-
mento de patches. O grupo também implantou a plataforma de container Red Hat OpenShift 
para simplificar seu portal de pacientes e o Red Hat JBoss AMQ para simplificar suas interfaces 
de mensagens. O grupo usa o Red Hat Ansible Automation, incluindo Red Hat Ansible Engine e 
Red Hat Ansible Tower, para configurar e gerenciar seus ambientes Linux e OpenShift.

Para suportar este software de maneira econômica, o grupo passou do hardware proprietário 
para servidores, processadores e sistemas baseados em Intel de baixo custo.

A Intermountain agora migrou um terço de sua infraestrutura de TI para o Red Hat 
Virtualization, provisionada e gerenciada via CloudForms. Além disso, vários componentes do 
aplicativo MyHealth para pacientes da empresa, uma solução que oferece acesso a resultados 
de laboratório e registros médicos, foram migrados para o OpenShift, com outros planejados 
para migração futura.

CONSTRUINDO UMA TI ÁGIL E DE BAIXO CUSTO

DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO MAIS EFICIENTE

GCom a tecnologia ágil e fácil de usar da Red Hat, as equipes da Intermountain podem provi-
sionar suas próprias máquinas virtuais (VMs), e a tecnologia de containers reduziu a necessi-
dade de implantações personalizadas que consomem muito tempo.

“Nossa solução da Intel 
e da Red Hat nos ajudou 

a reduzir custos e, ao 
mesmo tempo, conseguir 

a disponibilidade, o 
poder e o desempenho 

necessários em um 
ambiente clínico.”

BRET LAWSON

DIRETOR, INFRAESTRUTURA E 
OPERAÇÕES, INTERMOUNTAIN 

HEALTHCARE
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Como resultado, o tempo de implantação de novas cargas de trabalho diminuiu de 2 a 3 
semanas para cerca de quatro horas, e o tempo de provisionamento de VM melhorou de três 
dias para apenas 20 minutos.

Além disso, a integração do Red Hat Ansible Engine com o CloudForms ajudou as equipes de 
TI da Intermountain a automatizar o gerenciamento e aderir à sua política de zero dano, miti-
gando os erros humanos que podem afetar os serviços ao paciente.

“O OpenShift, o Ansible Automation e o CloudForms oferecem mais controle aos nossos desen-
volvedores, o que os ajuda a trabalhar com mais eficiência para criar melhores soluções de 
saúde do paciente”, disse Gabriel Floyd, gerente de middleware corporativo da Intermountain 
Healthcare. “Por exemplo, ao implantar separadamente os componentes de nosso aplicativo 
MyHealth no OpenShift, podemos isolar melhor um componente para fazer alterações e dimen-
sionar conforme necessário.”

MENORES CUSTOS. PARA A TI E PARA PACIENTES

Ao migrar da tecnologia proprietária para o software open source corporativo da Red Hat exe-
cutado em servidores Intel padrão da indústria, a Intermountain reduziu drasticamente seus 
custos de TI, incluindo os custos de licenciamento e de pessoal.

“Com o Red Hat CloudForms, estamos usando a automação para gerenciar ambientes inteiros 
sem ter que contratar uma nova força de trabalho”, disse Lawson. “E nossa solução da Intel e da 
Red Hat nos ajudou a reduzir custos e, ao mesmo tempo, conseguir a disponibilidade, o poder e 
o desempenho necessários”.

As subscrições de produtos da Red Hat incluem acesso a suporte especializado, bem como um 
portal do cliente que oferece artigos, documentação e outros conteúdos. Trabalhar com a Red 
Hat Consulting também ajudou a Intermountain a aproveitar ao máximo seu investimento, for-
necendo orientação prática e solução especializada de problemas durante a migração.

Como resultado, a Intermountain pode continuar a manter ou diminuir o custo de seus serviços. 
“Produtos altamente confiáveis e com custos adequados nos ajudam a reduzir os custos com 
assistência médica, o que, por sua vez, nos ajuda a fornecer mais assistência médica”, disse 
Strader

SUPORTE PARA TRABALHO COLABORATIVO DE DEVOPS

O ambiente Red Hat da Intermountain oferece mais suporte para sua cultura aberta e à colabo-
ração entre equipes. Com uma abordagem de DevOps, os desenvolvedores recebem os recur-
sos de que precisam, enquanto as operações podem garantir que esses recursos sejam seguros 
e em conformidade com regulamentos e políticas.

O ambiente de vários usuários do Ansible Tower permite que a equipe de TI principal da 
Intermountain forneça acesso a outras equipes sem afetar todo o sistema do grupo, e seu 
método low-code permite que a equipe sem experiência em programação modele políticas de 
automação e gerenciamento de TI. A interface intuitiva do CloudForms também simplifica o 
gerenciamento colaborativo. “Ferramentas como Ansible Automation, CloudForms e OpenShift 
ajudam as operações a serem mais úteis para entrega de software”, disse Richins.

ACESSO A SUPORTE E SERVIÇOS DE ESPECIALISTAS

Como parceiras desde 2009, a Intermountain formou uma relação de confiança com a Red Hat 
para obter não apenas tecnologia empresarial, mas também suporte e orientação especial-
izados. “Fomos muito bem-sucedidos por causa do suporte que recebemos da Red Hat”, disse 
Strader. “Nós não sentimos como se estivessem apenas nos vendendo um produto”.
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções de software open source, utilizando uma 
abordagem de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho 
de cloud, Linux, middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat conta com premiados serviços 
de suporte, treinamento e consultoria. Como um hub de conectividade em uma rede global de empresas, 
parceiros e comunidades open source, a Red Hat ajuda a criar tecnologias relevantes e inovadoras que 
permitem a ampliação recursos disponíveis e preparam os clientes para o futuro da TI.

AMÉRICA DO NORTE 
1 888 REDHAT1

EUROPA, ORIENTE 
MÉDIO E ÁFRICA 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com
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+54 11 4329 7300
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Com orientação estratégica da Red Hat Consulting, bem como assistência contínua e recursos 
úteis da equipe de serviços de suporte global da Red Hat, a Intermountain pode garantir que 
seu ambiente de TI e ferramentas suportem sua política de zero dano. “Nosso foco é não causar 
danos aos nossos pacientes, mesmo indiretamente. Soluções de software robustas e confiáveis 
são importantes para essa missão”, disse Lawson.

FORMANDO O FUTURO DOS CUIDADOS À SAÚDE

Para continuar a melhorar seus serviços ao paciente, a Intermountain planeja migrar a maior 
parte de sua infraestrutura de TI para o Red Hat Virtualization. Além disso, o grupo planeja 
trabalhar com a Red Hat Consulting para automatizar seu ambiente de rede usando o Red Hat 
Ansible Engine Networking Add-On.

O grupo também está pensando em usar a plataforma Red Hat OpenStack para cloud privada, 
já incluída em sua assinatura do Red Hat Cloud Infrastructure, movendo seus bancos de dados 
Oracle do UNIX para o Red Hat Enterprise Linux em hardware Intel e ampliando sua infraestru-
tura de aplicativos Red Hat OpenShift.

“Estamos trabalhando em hospitais online virtuais e muita telemedicina”, disse Lawson. “Coisas 
interessantes estão chegando para a TI da área de saúde, e a Red Hat faz parte disso.”

SOBRE A INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

A Intermountain Healthcare é um sistema de saúde sem fins lucrativos com sede em Salt Lake 
City, Utah, com 22 hospitais, uma ampla gama de clínicas e serviços, cerca de 1.400 profis-
sionais médicos de cuidados primários e secundários em mais de 185 clínicas do Grupo Médico 
Intermountain, e planos de seguro de saúde da SelectHealth.
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