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Seu Residencial ainda tem
dificuldades para se manter

organizado e produtivo?
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Nos últimos anos, milhares de instituições 

especializadas em idosos tem se espalhado 

por todo país.

Mas a grande dificuldade encontrada por 

essas instituições está na gestão do dia-

a-dia, como contratos, estoques, planilhas 

financeiras e prontuário.

Por isso, os softwares tem auxiliado inúmeros 

gestores a controlar e organizar melhor suas 

instituições.

O SisHOSP, desenvolveu o Vivere, sistemas 

modulares para atender esta necessidade, 

com banco de dados em nuvem, auxiliam na 

gestão e organização de todos os ambientes 

da instituição, fazendo com que toda equipe trabalhe em 

sinergia e da forma mais eficiente possível. Mantendo sempre 

a comunicação objetiva entre os setores.

Com SisHOSP, sua instituição ganha um aliado na produtividade 

e eficiência.

Organize seu 
Residencial 
informatizando 
seus serviços:
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Escolha os módulos que mais se adaptam a sua necessidade e monte o software ideal 
para sua instituição.

Os módulos de Administração de Sistemas e Cadastros Gerais estão inclusos em quaisquer escolha 

de módulos.

Acolhimento

Gestão de Estoques 
(Farmácia e Almoxarifado)

Smart Painel

Prontuário-Médico

Gestão de Compras

Prontuário-Enfermagem

Financeiro Manutenção

Prontuário Multi-
Disciplinar e Nutricional

PRONTUÁRIO
DO HÓSPEDE

ADMINISTRAÇÃO

SMART
 PAINEL
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• Mantém informações cadastrais do hóspede e contratuais;

•  Controla agenda para consultas, procedimentos e compromissos, dentro e 

fora da Instituição. Controla a saída e retorno do hóspede;

•  Permite captura de fotos dos hóspedes.

Todas as informações sobre o acompanhamento médico são registradas 

no prontuário eletrônico, garantindo maior legibilidade, segurança e uma 

consulta prática e completa ao prontuário;

• Os médicos prescrevem os medicamentos de uso contínuo, dieta, 

tratamentos, cuidados gerais, solicitam exames e procedimentos, registram 

a evolução, resultados de exames e índices/indicadores que poderão ser 

acompanhados através de gráficos;

•  O sistema possibilita a solicitação de avaliação de outros especialistas. 

Emite aviso para os profissionais requisitados sobre as avaliações solicitadas 

logo após o acesso ao sistema. As respostas são associadas às solicitações 

facilitando a consulta;

• Permite o registro de alergias, diagnósticos, riscos e problemas. Essas 

informações serão apresentadas em destaque no acesso ao prontuário 

pela equipe médica, de enfermagem e multi-disciplinar. Mensagens de 

alertas, críticas e bloqueio poderão ser apresentadas na prescrição de 

medicamentos em função dos problemas ativos informados.

ACOLHIMENTO:

PRONTUÁRIO-
MÉDICO:
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Enfermagem faz sistematização da assistência de enfermagem com o histórico, 

evolução, diagnóstico, avaliação de resultados, anotações e prescrição de 

cuidados contínuos e específicos;

• Enfermagem pode solicitar, via sistema, uma avaliação para o médico ou 

para equipe multi-disciplinar (fono, psicologia, T.O. e outros). O sistema controla 

e armazena a solicitação e a resposta, tudo ficando à disposição no prontuário 

do hóspede e podendo ser consultado por quem tiver direito;

• Possibilita o registro de sinais vitais e a análise destes dados através de 

gráficos;

• Checagem de medicamentos e cuidados pode ser feita de forma eletrônica 

ou através de formulários impressos com os itens prescritos para um 

determinado período;

• Passagem de plantão informatizada permite registros do residencial e 

intercorrências em hóspedes;

• Consulta eletrônica ao prontuário do hóspede.

PRONTUÁRIO-
ENFERMAGEM:

Utilizado por nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais;

• Disponibiliza recursos para os profissionais informarem avaliações e 

evoluções;

• Profissional pode solicitar, via sistema, uma avaliação para o médico, 

enfermagem ou outra especialidade da equipe multi-disciplinar;

PRONTUÁRIO MULTI-DISCIPLINAR
E NUTRICIONAL:
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• Controla estoque de quaisquer tipos de produtos, inclusive utilizados pela 

instituição, permitindo rastreabilidade por lote e validade e controle por código 

de barras;

• Controla estoque de medicamentos e materiais trazidos para cada hóspede, 

emite extrato de cada medicamento, e gera receita com necessidade de 

medicamentos até data desejada;

• Controla inúmeros pontos de estocagens, permite sem complicação a 

transferência de produtos de um ponto de estocagem para outro;

• Identifica previamente os vencimentos, permitindo melhor gerenciamento 

dos produtos estocados;

• Rotina de inventário do estoque por amostragem e controle efetivo da 

evolução dos ajustes que são realizados;

GESTÃO DE ESTOQUES
(FARMÁCIA E ALMOXARIFADO):

• O diagnóstico nutricional (uso de nutricionista) é registrado e apresentado 

em destaque nas telas do sistema;

• Na prescrição nutricional, quando prescrito dieta enteral pelo médico, 

nutricionista informa o produto a ser fornecido, as calorias e o sistema calcula 

a quantidade de ml por hora. Os suplementos e dietas orais também podem 

ser prescritos no sistema;

• As prescrições nutricionais podem ser consultadas pelo médico durante a 

prescrição médica;

• Consulta eletrônica ao prontuário do hóspede.

PRONTUÁRIO MULTI-DISCIPLINAR
E NUTRICIONAL:
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• Identifica necessidade de compras e reposição, com cálculo de estoque 

mínimo e máximo;

• Contempla análises gerenciais, livro de psicotrópicos nos padrões da 

Vigilância Sanitária;

• Integrado com o sistema de contas a pagar, ou seja, quando a nota fiscal é 

digitada, o sistema a disponibiliza para o setor financeiro;

• Compras ou mesmo saída de medicamentos e materiais do estoque podem 

entrar na conta corrente do Hóspede.

GESTÃO DE ESTOQUES
(FARMÁCIA E ALMOXARIFADO):

• Processo de Compras – todo eletrônico, desde a solicitação até a aprovação 

da compra;

• Fornecedores preenchem formulários gerados pelo sistema, evitando assim 

a digitação das cotações;

• Na função de análise de cotações, sistema indica melhores preços até 

finalização do processo;

• Controle de todas entradas de notas fiscais de despesas;

• Disponibiliza relatórios gerencias para análises dos resultados;

• Permite controle orçamentário, apresentando valores já comprometidos e 

ainda disponíveis.

GESTÃO DE
COMPRAS:
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• Controle de contas a pagar e a receber, integrados aos demais módulos;

• Controle de provisão, realiza cálculo dos impostos a pagar;

• Controla inúmeras contas correntes, bancos e caixa;

• Controla conta corrente do hóspede, com entradas e saídas, incluindo 

gastos avulsos de higiene, alimentação e outros serviços;

• Emite boletos e controla recebimentos;

• Disponibiliza vários formatos de fluxos de caixa e inúmeros relatórios e 

consultas.

FINANCEIRO:

• Usuário inclui solicitação informando serviço, local e observações, e equipe 

de manutenção registra realização;

• Permite o acompanhamento dos serviços a serem realizados e controla o 

tempo utilizado e a equipe envolvida na realização dos serviços;

• Fornece também informações sobre serviços mais realizados e setores que 

mais se utilizam da manutenção.

MANUTENÇÃO:
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• O sistema apresenta os cuidados e medicamentos prescritos, eventos e 

compromissos agendados e previstos para as próximas horas, indicando o 

preparo, realização e alertando sobre possíveis atrasos;

• Usando recursos de cores chama atenção da equipe de assistência quando 

está chegando a hora de uma medicação, cuidado ou de um compromisso. 

Tão logo seja checada esta atividade, o painel é imediatamente atualizado;

• Estas informações podem ser apresentadas continuamente em uma 

televisão ou monitor, disposto em local de fácil de visualização.

SMART
PAINEL:
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Conheça também as nossas soluções para:

Quer receber mais informações? 
Ligue para um dos nossos consultores e saiba mais:

19 3241-3535

Avenida Marechal Rondon, 338
Jd. Chapadão | Campinas.SP

CONTATO@SISHOSP.COM.BR

WWW.SISHOSP.COM.BR

Clinicus Core

DESDE 1987


