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Tenha sempre em suas mãos as 
informações necessárias para

gerir o  seu hospital 
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Só quem trabalha com gestão hospitalar sabe 

das particularidades presentes no dia-a-dia 

para se garantir um bom atendimento aos 

seus pacientes. Por isso, muitas instituições 

têm utilizado softwares para melhorar os 

processos dentro de suas dependências.

Porém, nem sempre esses softwares têm 

ajudado gestores a solucionarem todos esses 

imbróglios.

Isso porque muitos sistemas são engessados 

e não oferecem as informações necessárias 

para tomadas de decisão.

Com SisHOSP você ganha um aliado no seu 

trabalho, pois nosso software além de ser fácil 

de utilizar, elimina os retrabalhos na Instituição 

e você não precisa procurar informações em 

diferentes planilhas ou desprender tempo e dinheiro com 

colaboradores para que eles levantem esses dados, o próprio 

software é quem fornece isso para sua instituição. 

Nosso compromisso vai além de um simples produto. Temos 

a missão de entregar informações essenciais para gestão e 

produtividade do seu hospital.

Conheça mais sobre nosso serviço e deixe o nosso software 

surpreender você!

Fornecer 
informações 
essenciais para 
a gestão do seu 
hospital é o nosso 
compromisso!
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Acompanhe a implantação on-line, saiba as etapas da 

implantação, aquelas que foram cumpridas e aquelas que 

faltam ser realizadas. 

Mantemos backup do banco de dados da Instituição na 

nuvem, mais uma garantia para não ocorrer perda dos dados.

Benefícios SisHOSP:

Implantação on-line:

Backup na nuvem:
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MÓDULOS
DISPONÍVEIS
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Com este recurso você moderniza seu Hospital, não há preenchimento manual 
de papéis. Através do sistema, faz-se o cadastro do paciente, triagem e os 
médicos podem acompanhar a fila de espera, chamar o próximo paciente a ser 
atendido, consultar os dados coletados na triagem, registrar o atendimento, 
imprimir receitas, atestados e guias, encaminhar para medicação, exames, outro 
especialista, internação ou mesmo dar alta. A Enfermagem acompanha a fila de 
espera, checa a medicação, solicita materiais, controla pacientes em observação 
e sinaliza quando o paciente está liberado para retornar à sua consulta médica. 
Completando a integração, Farmácia, Laboratório e Raio X também realizam suas 
tarefas no sistema. Com todo este processo, obtemos um faturamento automático, 
rastreabilidade de todo atendimento e muitos outros benefícios.

Apresente na tv vídeos institucionais e educativos, notícias de novos serviços e 
novidades da área da saúde e da Instituição.
Quando o profissional seleciona o paciente para atendimento, o sistema interrompe 
a apresentação e a tv mostra e pronuncia o nome do paciente e o local onde será 
atendido em som limpo e claro.
Assim o paciente não precisa mais ficar olhando para o painel a toda hora e nem 
decorar seu número, melhore a qualidade de seu atendimento.

PRONTUÁRIO PARA PRONTO-SOCORRO E
PRONTO-ATENDIMENTO:

CHAMADA DO PACIENTE:
(USO DA TELEVISÃO)
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Contempla o atendimento médico e da equipe multidisciplinar (psicólogos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos). O profissional acompanha a fila com 
o tempo de espera, pacientes agendados que ainda não chegaram e seleciona o 
próximo paciente que será atendido. Durante o atendimento, o prontuário completo 
do paciente fica disponível para visualização, assim o profissional acessa de forma 
rápida o conteúdo dos últimos atendimentos. Faz fichas, evolução, exames, 
audiometrias, gráficos de acompanhamento, receitas, atestados e emissão de 
guias.
As alergias, diagnósticos provisórios e definitivos, riscos e ações preventivas, são 
apresentadas em destaque, permitindo que o profissional tenha um acesso rápido 
às informações relevantes ao atendimento. 
Mensagens de alertas, críticas e bloqueio poderão ser apresentadas na prescrição 
de medicamentos em função dos problemas ativos informados.
Todas ações ficam armazenadas permanentemente no PEP (Prontuário Eletrônico 
do Paciente).

Tenha total controle da agenda com os retornos, encaixes, cancelamentos, faltas 
e transferências em uma única tela. Através de uma interface simples, é possível 
visualizar todo histórico de presenças e faltas de cada paciente. Administre sua 
agenda, limitando o número de consultas por convênio, controlando número 
de dias que o convênio considera como retorno e analisando o percentual de 
aproveitamento das especialidades e profissionais.

PRONTUÁRIO PARA
AMBULATÓRIO:

AGENDAMENTO DE CONSULTA
E EXAME:
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Seu paciente consegue agendar consultas e exames via internet, você gerencia 
esta reserva e o paciente ganha qualidade de atendimento.

Recepção, Triagem, Enfermagem ou Médico imprimem ficha para anotações serem 
manuscritas. A fila de atendimento é acompanhada até o momento da impressão.

Saiba tudo sobre seus leitos, como: ocupação, disponibilidades, alterações e altas 
hospitalares. 
Os contratos, termos de responsabilidade e outros documentos são impressos 
automaticamente no ato da internação, todos de forma personalizada, já com os 
dados do paciente preenchidos.
Acompanhe o número de diárias liberadas pelos convênios.
Possibilita o controle sobre entradas e saídas de visitantes e acompanhantes, com 
emissão de etiquetas para identificação dos mesmos.
Apresenta diversas estatísticas, fundamentais para gestão de uma hotelaria 
hospitalar de qualidade.

AGENDAMENTO
VIA WEB:

PRONTO-SOCORRO E AMBULATÓRIO SEM 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO:

INTERNAÇÃO:
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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 medicamentos, dieta, cuidados gerais, exames e 
procedimentos; registram adendo da internação, evolução, resumo de cirurgia, 
anti-microbianos, resultados de exames e índices/indicadores que poderão ser 
acompanhados através de gráficos.
Para ter produtividade o sistema disponibiliza uso de protocolos e cópia do dia 
anterior.
Permite solicitação de avaliação de outros especialistas, bem como armazena o 
texto da avaliação feita pelo profissional.
O médico faz o registro de alergias, diagnósticos provisórios e definitivos, outros 
riscos e problemas ativos. Essas informações serão apresentadas em destaque 
no acesso ao prontuário pela equipe médica, de enfermagem e multidisciplinar. 
Mensagens de alertas, críticas e bloqueios poderão ser apresentadas na prescrição 
de medicamentos em função dos problemas ativos informados.
Dispõe de recursos para o registro da opinião médica que pode ser compartilhada 
com profissionais indicados ou acesso exclusivo para quem a registrou.
Permite inclusão e impressão de atestados, receitas e encaminhamentos.

PRONTUÁRIO - MÉDICO -
PACIENTE INTERNADO:

Em poucos cliques, os responsáveis fazem a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem completa: com a Prescrição, Histórico, Evolução, Diagnóstico, 
Avaliação de Resultados e Anotações.
Controle os riscos dos pacientes, ocorrências, dispositivos e serviços.

PRONTUÁRIO - ENFERMAGEM:
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Utilizado por Nutricionistas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Fonoaudiólogos, e 
outros profissionais. Disponibiliza recursos para que esses profissionais registrem 
avaliações dos pacientes.
Espaço para solicitar avaliação a outra Especialidade / Profissional e para responder 
avaliação solicitada.
Para Nutricionistas, o sistema oferece recursos para o registro do diagnóstico e 
prescrição nutricional.
Consulta ao Prontuário Eletrônico do Paciente.

PRONTUÁRIO MULTIDISCIPLINAR E 
NUTRICIONAL:

Possibilita a inclusão da prescrição médica para todos os dias do ciclo, permitindo 
o  controle da liberação após a conferência da prescrição pela farmácia ou por 
outro médico.

PRONTUÁRIO DE
QUIMIOTERAPIA:

Permite solicitação de avaliação de outro profissional, bem como armazena o texto 
da avaliação feita pelo mesmo.
Possibilita o registro de sinais vitais e a análise destes dados através de gráficos.
Ainda torna toda a passagem do plantão informatizada, o que permite registrar 
todas as intercorrências. Ficando tudo à disposição no Prontuário Eletrônico do 
Paciente para futuras consultas.

PRONTUÁRIO - ENFERMAGEM:
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Através desse controle, o hospital registra todo o processo de realização de 
exames (Radiologia, Ultrassom, Tomografia e Mamografia), desde a solicitação até 
o resultado, podendo inclusive ser incluídos Atendimentos Externos para pacientes 
que vêm somente para fazer o exame.

Usando a internet o Médico visualiza o resultado do exame, digita o laudo e assina 
digitalmente, nada precisa ser impresso.

CONTROLE DE 
EXAMES:

LAUDO DIGITAL
À DISTÂNCIA:

O sistema organiza o agendamento dos procedimentos por profissionais e salas. 
Permite a reserva de equipamentos, materiais e kits. Disponibiliza recursos para 
a rotina de pré-internação agilizando admissão do Paciente.  Com ele você tem 
total controle de todos os procedimentos realizados, mesmo aqueles de urgência. 
Fornece estatísticas de realizações e cancelamentos e o controle do tempo de 
uso do Centro Cirúrgico por especialidade, profissional ou procedimento.

GESTÃO DE 
CENTRO CIRÚRGICO:

Sistema fornece login ao paciente e este consegue consultar e  imprimir o resultado 
pela internet.

EXAME
ON-LINE:
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Realize a Gestão de todos os Produtos estocados, desde medicamentos até 
material de limpeza. Controle por lote/validade, garantindo total rastreabilidade 
e identificando previamente medicamentos a serem vencidos. Use o código de 
barras dos fabricantes, tenha controle fracionado dos produtos (unidade de compra 
e unidade de fornecimento), reposição automática dos pontos de estocagens, 
solicitação eletrônica, cálculo automático de estoque mínimo e máximo, sugestão 
de compras e controle de kits montados fisicamente. Oferecemos importantes 
informações gerenciais.

Consulte a prescrição das dietas feitas pelos Médicos e Nutricionistas, emita 
etiquetas e controle refeições fornecidas a Pacientes, Acompanhantes e 
Colaboradores do Hospital. Este módulo possibilita a cobrança automática das 
refeições fornecidas aos acompanhantes e integrado ao sistema de custos obtêm-
se o custo de cada refeição servida, além de inúmeras estatísticas.

GESTÃO DE
ESTOQUES:

SND (SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA)

Controle o processo de Compras de produtos e despesas, desde a solicitação, 
passando pela análise de cotações, autorização eletrônica até o fornecimento. 
Cotações de fornecedores entram no sistema sem digitação, possibilitando 
participação de maior número de concorrentes. Nosso sistema Disponibiliza Direito 
de Autorização de Fornecimento por Alçada e total controle sobre os valores 
gastos historicamente.

GESTÃO 
DE COMPRAS:



12

www.sishosp.com.br

Com o Sistema de Gestão SisHOSP, o Hospital estipula valor máximo que pode 
ser comprado no mês por tipo de produto/despesa e o usuário acompanha a 
cada momento o valor comprometido com o valor orçado. Se o valor do pedido ou 
nota fiscal for exceder ao orçamento, o sistema bloqueia a compra e somente os 
usuários autorizados poderão liberar compras emergenciais. Assim você pode ter 
maior controle sobre os gastos antes mesmo de emitir pedidos de compra.

Tenha controle sobre pacotes e serviços não faturados. Com o Sistema de Gestão 
SisHOSP as despesas são automaticamente incluídas na conta no decorrer do 
atendimento, agilizando o faturamento. Nosso software atende a todos os padrões 
preconizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde) como TISS, TUSS e geração 
XML.

CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO:

GESTÃO DE FATURAMENTO
(CONVÊNIO E PARTICULARES):

Em conformidade com o SUS (Sistema Único de Saúde), nosso software identifica os 
problemas antes do envio ao Órgão de Saúde competente e traz automaticamente 
na conta os procedimentos realizados.  Ele emite ainda lembretes para faturar 
determinadas taxas e também pode faturar automaticamente determinados 
serviços.
Nota importante sobre o SUS: Acompanhamos todas as publicações e novidades 

GESTÃO DE FATURAMENTO
(SUS INTERNAÇÃO – AIH):
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Com integração total aos sistemas do SUS (Sistema Único de Saúde), o faturamento 
realiza as consistências antes do Hospital enviar arquivo ao Orgão de Saúde 
competente. Nosso software ainda faz toda a emissão e controle de laudos 
necessários.

GESTÃO DE FATURAMENTO (SUS
AMBULATÓRIO APAC):

Integrado aos sistemas do SUS (Sistema Único de Saúde), ele identifica os 
problemas antes do envio ao Orgão de Saúde competente, além de disponibilizar 
os mesmos recursos de cobrança automática dos outros módulos de faturamento.   
Garantia de maior controle e menos burocracia.

GESTÃO DE FATURAMENTO (SUS AMBULATÓRIO 
BPA INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO):

do Sistema Único de Saúde, mantendo o SisHOSP  sempre atualizado e nossos 
clientes informados. Desta forma, as alterações publicadas são implantadas com 
o menor impacto possível.
Estamos acompanhando a evolução do novo programa do SUS, o CMD (Conjunto 
Mínimo de Dados) e já preparando o SisHOSP para essa nova realidade de 
faturamento. 

GESTÃO DE FATURAMENTO
(SUS INTERNAÇÃO – AIH):
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Se não tomar cuidado, os repasses de pagamento podem atrapalhar o fluxo de caixa 
não é mesmo? Com nossa solução, sempre que o profissional realizar serviços a 
paciente de convênio que não é credenciado, usando o SisHOSP, o Hospital fatura, 
recebe do Convênio, valida a Glosa, e em seguida repassa o valor para o terceiro.

Controle os pagamentos, recebimentos e títulos em aberto e atrasados do seu 
Hospital. Controle provisão e tenha os impostos a pagar calculados. Emita cheques, 
realize conciliação bancária, controle cheques bloqueados e compensados e veja 
análises de fluxo de caixa. Permite integração total com a Contabilidade.

Uma Ferramenta indispensável para o gerenciamento de qualquer Hospital é seu 
Custo. Com o nosso sistema, é possível apurar o custo dos Serviços Prestados até 
chegar ao custo de cada atendimento, permitindo assim uma análise de resultados 
por Centro de Custo, Especialidade, Convênio, Médico e CID.

REPASSE DE PAGAMENTO
À TERCEIROS:

FINANCEIRO:

CUSTOS
HOSPITALARES:

Esse módulo possui um importante mecanismo que integra as informações de 
faturamento e financeiro, fornecendo de forma clara o que foi recebido, quando foi 
recebido e o que falta receber. Além disso, é possível controlar as glosas aceitas e 
as que serão reapresentadas. Garantindo assim a saúde financeira do seu Hospital.

GLOSAS:
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Armazene informações de todos os tipos de manutenções, trocas de peças, 
orçamentos, aprovações e entregas dos serviços. Controle o histórico dos 
equipamentos como um Prontuário: garantias, dados da aquisição e registros de 
empréstimos e devoluções entre os Setores da Instituição. Tenha a Depreciação e 
o controle do Imobilizado.

Com interface amigável, todo usuário com direito pode incluir solicitações 
de manutenção informando serviço, setor e observações. Ele 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.

Tenha controle sobre a captação de doações financeiras e não financeiras de 
pessoas físicas e jurídicas e sócios. Organize e controle o trabalho das operadoras 
de Telemarketing e mensageiros com recebimento das doações, emissão de 
boletos e cálculo de comissões.

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
(ENGENHARIA CLÍNICA):

MANUTENÇÃO
HOSPITALAR:

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS:

O SAME é um módulo que disponibiliza Prontuários para consulta, fornece inúmeras 
Estatísticas, Relatórios e Gráficos em geral e gera CIHA sem nenhum retrabalho.

SAME (SERVIÇO DE ARQUIVO
MÉDICO E ESTATÍSTICA):
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Este recurso permite aos sistemas informatizados, que os Profissionais assinem 
eletronicamente as informações incluídas no prontuário do Paciente, utilizando 
certificado digital fornecido pelas Autoridades Certificadoras subordinadas a ICP 
Brasil.
Com este recurso os documentos eletrônicos têm validade jurídica, ética e legal e 
o Profissional deixa de ser obrigado a imprimir e assinar o papel.

BSC (Balanced Scoredcard) com os principais índices da Instituição em finanças, 
faturamento, custos, ocupação, espera de pronto socorro e produção – tudo no 
celular e com informações sempre atualizadas.

Nele o Profissional consulta informações dos pacientes, alertas de solicitações 
de avaliações e necessidade de prescrições, e ainda visualiza as agendas do 
ambulatório e centro cirúrgico. 

Esse módulo é utilizado basicamente pelo Setor de TI, onde são informados os 
Parâmetros gerais dos sistemas e cadastrados os Usuários e Grupos de Usuários 
com os perfis de direito de acesso.

ASSINATURA
DIGITAL:

APP DO
GESTOR:

APP DO
MÉDICO:

ADMINISTRAÇÃO 
DOS SISTEMAS:
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SOFTWARE CERTIFICADO PELA SBIS:
Nosso software conquistou a Certificação SBIS-CFM Edição 2016 
nas categorias Assistencial e NGS2 , entrando para um seleto grupo 
de empresas do segmento com aprovação da maior autoridade de 
informática em Saúde do Brasil.

Agora, todos os nossos clientes poderão utilizar esses benefícios para transmitir ainda mais seriedade 
a seus pacientes, confirmando o nosso comprometimento com a segurança de suas informações e 
a integridade da sua instituição.

Fundado em 1987, o SisHOSP está presente em dezenas de Instituições de Saúde espalhadas por 
todo país e conta com a tradição e excelência na prestação de serviços.

Confira alguns de nossos clientes:

Alguns clientes:

Hospital Augusto de
Oliveira Camargo

Indaiatuba / SP • (19) 3801-8221
Dir. Presidente: Sr. Renato Sargo

Hospital Municipal Dr.
Mário Gatti

Campinas / SP • (19) 3772-5795
Gerente de TI: Sr. Luiz Bierwagen

Hospital Centro 
do Coração

Campinas / SP • (19) 3272-7000
Diretor: Dr. Rogério Mattiuzzo

Hospital 
São Francisco

Americana / SP • (19) 3475-9901
Adm.: Sr. Eduardo José Pereira
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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

e Casas de Repouso

DESDE 1987


