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Chegou a hora de 
profissionalizar 
a gestão da sua 
Instituição
Instituições de Longa Permanência e Clínicas 
Psiquiátricas precisam se modernizar. 
Aquela velha prática de anotar os gastos em uma 
planilha já está ultrapassada e para isso nós criamos o 
SisHOSP Vita.
O SisHOSP Vita, é um sistema de gestão completo para 
que você possa ter acesso à todas as informações da sua 
Instituição a qualquer momento. Só o sistema de gestão 
do SisHOSP oferece uma ferramenta prática e eficaz para 
sua instituição, otimizando sua produtividade, evitando 
funções desnecessárias e o famoso retrabalho.
SisHOSP Vita é o melhor sistema de gestão que possui 
funcionalidades específicas para instituições de longa 
permanência e clínicas psiquiátricas. Assim, você não 
precisa adaptar um software com funções desnecessárias 
à sua instituição.
Por isso, na hora de escolher o software ideal para 
sua instituição, escolha aquele que acompanha o 
crescimento da sua instituição, escolha SisHOSP.
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BENEFÍCIOS

SISHOSP
O cliente SisHOSP liga direto para o suporte, por celular, WhatsApp ou telefone 
fixo. Usamos os caminhos mais práticos para nosso cliente não perder tempo. 
Você apresenta o problema, nossa triagem registra e logo em seguida realizamos 
o atendimento. Temos um programa de aprendizado permanente para nossa 
equipe de suporte, onde o compartilhamento do conhecimento é regra número 1 
em nossa atuação interna. Totalmente informatizado, o suporte é acompanhado 
desde a ligação até a conclusão final, toda rastreabilidade assegurada.

SUPORTE TÉCNICO RÁPIDO E HUMANIZADO

Desenvolvemos com muito profissionalismo e cuidado nossas vídeo aulas. Elas 
foram organizadas por tema e com script revisado várias vezes para não deixar 
de passar nenhuma informação ao nosso usuário cliente. As vídeo aulas são 
curtas, apresentando somente aquilo que o usuário precisa saber. São ideais para 
formação e material de apoio para entendimento dos processos.

VÍDEO AULAS

Mantemos backup do banco de dados da Instituição na nuvem, mais uma garantia 
para não ocorrer perda dos dados.

BACKUP NA NUVEM
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Módulos 
DISPONÍVEIS
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No SisHOSP Vita o prontuário do paciente começa nas consultas antes da primeira 
internação. Usando um sistema de fácil entendimento, o profissional registra todas 
informações, é assim que começa o PEP, prontuário eletrônico do paciente. Mesmo 
que o paciente não interne ficam registradas todas as informações para consultas 
futuras. Inclui controle de agenda.

Os contratos, termos de responsabilidade e outros documentos são impressos 
automaticamente no ato da internação, todos de forma personalizada.
Permite consulta digital aos documentos assinados e fotos do paciente.
Tenha o cadastro de todos os contatos do paciente.
Apresenta Inúmeras estatísticas, fundamentais para gestão de hotelaria de qualidade.

Prontuário Ambulatorial:

Acolhimento / Internação:

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, medicamentos de uso contínuo, dieta, 
cuidados gerais, exames e procedimentos; registram adendo da internação e evolução.
O médico faz o registro dos problemas ativos, diagnósticos, alergias e outros riscos. 
Sistema emite mensagens de alertas, críticas e bloqueio na prescrição de medicamentos 
em função dos problemas ativos informados e interação medicamentosa.
Dispõe de recursos para o registro da opinião médica que pode ser compartilhada 
com profissionais indicados ou acesso exclusivo para quem a registrou.
Alta médica elaborada dentro do sistema.
Imagine um prontuário em que o médico não escreve nada a caneta.

Prontuário-Médico:

Em poucos cliques, os responsáveis fazem a SAE (Sistematização da Assistência de 
Enfermagem) completa: com a prescrição, histórico, evolução, diagnóstico, avaliação 
de resultados e anotações. Permite criação de questionários com perguntas e 
respostas estruturadas e inclusão de cuidados contínuos.
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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Utilizado por Nutricionistas, Educadores Físicos, Fisioterapeutas, Terapeutas 
Ocupacionais, Assistentes Sociais, Fonoaudiólogos, Psicólogos, e outros profissionais. 
Disponibiliza recursos para que esses profissionais registrem evoluções dos pacientes.
Permite criação de questionários com perguntas e respostas estruturadas.
Espaço para solicitar avaliação a outra especialidade/profissional e para responder 
avaliação solicitada.
Nutricionistas têm recursos para o registro do diagnóstico e prescrição nutricional.
Consulta ao prontuário eletrônico do paciente.

Prontuário-Multidisciplinar e Nutricional:

Aplicativo para smartphone para profissionais da saúde, autorizados pela instituição 
a consultarem os prontuários de seus pacientes.

APP Consulta De Prontuário:

Imagens e informações liberadas pela clínica do prontuário do paciente na internet, 
família com login autorizado acessa o site e consulta as informações.

Tenha total controle da agenda do paciente, compromissos dentro e fora da instituição. 
Controle atendimentos em grupo sabendo as presenças e faltas por motivo. Para os 
compromissos externos controle a saída e retorno do paciente. Estatísticas para a 
melhor gestão.

Usando o sistema no carrinho de medicação, a enfermagem lê código de barras na 
pulseira do paciente, passa no leitor os medicamentos e o sistema consiste se a 
medicação está adequada; e registra quem administrou a medicação, além disso 
armazena sinais vitais, anotações e muito mais.

Realize a gestão de todos os produtos estocados, desde medicamentos até cantina. 
Controla estoque de medicamentos trazidos para cada paciente em separado. 
Parametrização permite que saída de estoque em nome de paciente possa entrar em 
sua conta corrente para pagamento particular ou através de convênio médico.
Use a exclusiva movimentação de estoque rápida, em poucos cliques o usuário dá 
baixa no estoque dos medicamentos consumidos pelo paciente. Com nosso sistema 
você pode controlar por lote/validade, garantindo total rastreabilidade e identificando 
previamente medicamentos a serem vencidos. Fazemos o cálculo de consumo para 
medicamentos de uso contínuo e podemos configurar o sistema para bloquear a 
saída de medicamentos não prescritos. Identifique necessidade de compra e tenha 
todas informações à sua disposição para tomar a melhor decisão.

Prontuário Na Web:

Agendamentos e Compromissos:

Checagem Beira Leito:

Gestão de Estoques (Farmácia, Cantina e outros):
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Com o sistema de gestão SisHOSP, a instituição 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.

Controle Orçamentário:

Consulte a prescrição das dietas feitas pelos médicos e nutricionistas, emita etiquetas 
e controle refeições fornecidas para pacientes e colaboradores da instituição. 
Integrado ao sistema de custos, fornece o custo de cada refeição servida, além de 
inúmeras estatísticas.

Controle o processo de compras de produtos e despesas, desde a solicitação, passando 
pela análise de cotações até o fornecimento. Cotações de fornecedores entram no 
sistema sem digitação, possibilitando participação de maior número de concorrentes. 
Autorização de compra envia automaticamente email para os fornecedores com o 
pedido em PDF anexado. Controle vencimentos de contratos e reajustes. Acompanhe 
diariamente os gastos. 

SND (Serviço de Nutrição e Dietética): 

Gestão de Compras:

O software atende às exigências do SUS (Sistema Único de Saúde), fazendo todas 
as consistências e validações necessárias para o envio dos arquivos ao órgão de 
saúde competente. Possibilita a importação das tabelas SUS e disponibiliza diversos 
recursos que facilitam a digitação e conferências das contas.
Nota importante sobre o SUS: Acompanhamos todas as publicações e novidades 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.

Gestão de Faturamento (SUS INTERNAÇÃO – AIH): 

Controle diária global e cobrança de medicamentos, com o sistema de gestão SisHOSP 
as despesas são automaticamente incluídas na conta, agilizando o faturamento. Toda 
inteligência do faturamento está em seu cadastro, desta forma o usuário opera o 
sistema sem precisar se lembrar das particularidades de cada convênio. Configure o 
sistema para cobrar automaticamente diárias e procedimentos, como: visita médica 
e psicologia, entre outros). Nosso software atende a todos os padrões preconizados 
pela ANS (Agência Nacional de Saúde) como TISS, TUSS e geração XML.

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

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 de sua instituição.

Gestão de Faturamento (SUS Ambulatório - BPA 
Individualizado e Consolidado):

Glosas:

Este módulo apura o custo de cada diária, refeições servidas e consumos em geral. 
Importante para aquela instituição que precisa saber o custo detalhado de cada 
paciente, per mitindo também análises dos resultados por convênio, centro de custo 
e CID.

Custos (Visão Gerencial):

Controle os pagamentos, recebimentos e títulos em aberto e em atraso de sua 
Instituição. Valor do título pode ser rateado para vários centros de custos. Controle 
provisão e tenha os impostos a pagar calculados. Várias versões de fluxo de caixa e 
demonstrativos dos resultados dos exercícios.

Tenha conta corrente do paciente, medicamentos, produtos da cantina e outros 
configuráveis caem automaticamente na conta do paciente (integração com controle 
de estoque), inclua despesas avulsas, recebimentos – toda conta fica controlada pelo 
SisHOSP.

O usuário vai emitir a nota fiscal do município sem precisar entrar no site da 
prefeitura, os dados da nota já existentes no SisHOSP serão integrados ao município 
automaticamente. O sistema vai se comunicar com o site da prefeitura, emitir a nota 
fiscal e enviar uma cópia ao e-mail do cliente, tudo isso sem interferência do usuário. 

Financeiro:

Conta Corrente - Particular: 

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços:
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Trata-se de um módulo que disponibiliza prontuários para consulta, fornece inúmeras 
estatísticas, relatórios e gráficos em geral e gera CIHA sem nenhum retrabalho.

Gráficos, Estatísticas e Consultas: 

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, registros de empréstimos e devoluções 
entre os setores da instituição. Tenha a depreciação e o controle do Imobilizado.

Controle de Equipamentos (Engenharia Clínica):

Esse módulo é utilizado para configuração dos usuários, grupos e perfis de direito de 
acesso.

Administração dos Sistemas:

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.

Assinatura Digital:

Com interface amigável, todo usuário com direito pode incluir solicitações de 
serviço a manutenção e TI informando serviço, setor e observações. Ele permite o 
acompanhamento dos serviços e o tempo utilizado. Informações sobre serviços mais 
realizados e setores que mais utilizam cada serviço.

Tenha controle sobre a captação de doações financeiras e não financeiras de 
pessoas físicas, 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 Serviços de Manutenção, TI e Outros:

Captação de Recursos:
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Nosso software tem a Certificação SBIS-CFM edição 2019 
v4.3  nas categorias Assistencial e NGS2, temos aprovação da 
maior autoridade de informática em saúde do Brasil.
Todos os nossos clientes poderão utilizar esse benefício 
para transmitir ainda mais seriedade a seus pacientes, 
confirmando o nosso comprometimento com a segurança de 
suas informações e a integridade da sua instituição.

CERTIFICADO SBIS

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

ClinicusCore

anos
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