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REDE IMPAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES!



REDE IMPAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES!

•  Nº de leitos para internação*: 1387!
•  Nº de cirurgias realizadas*: 58.299!
•  Nº de exames realizados*: 2.692.476!
•  Nº de atendimentos emergência*: 642.574!
•  Total de colaboradores: 7.409!
* Dados anuais/2015!
!



A Evolução do SAME ao Hospital Digital!

• SAME!
• Cadastro Médico!
• Faturamento!
• Próximos Passos!
• Desafios Futuros!
!
!
!



PROBLEMAS – O que fazer ?!



SOLUÇÃO!

ECM! BPM!

Plataforma de Automação de Processos (BPM) e 
Gestão de Conteúdo (ECM) especializada em Workflow 

e na substituição do documento físico pelo documento digital
!



SAME - PROCESSO!

Coleta do 
Prontuário! Preparação! Digitalização!

Qualidade!

Assinatura c/ 
certificado 

Digital!
Resolução CFM: 

1.821/2007!

Visualização 
Integrada ao 

ERP!



SAME - RESULTADOS!

• Acesso compartilhado da informação de forma 
controlada e com segurança!
•  Dim inu ição de a rmazenamen to dos 

prontuários no same do hospital (6 meses à 1 
mês)!
•  Facilidade na busca das informações!
•  Redução do tempo para liberação do 

prontuário para o faturamento e auditoria!
•  Diminu ição do r isco de “perda” de 

documentos de prontuário (o prontuário é 
retirado da unidade a cada 48h)!

!
!
!
!



Cadastro Médico - PROCESSO!

Coleta das 
documentações!

Preparação!

Digitalização/
Qualidade!

Validação Dir. 
Técnica!



Cadastro Médico!
RESULTADOS!

• Eliminação do Arquivo 
Médico!
• Controle da documentação 

(Vigência dos documentos)!
• Redução de Impressão !
!
!

!



Faturamento / Central de Autorizações / 
Auditoria!

!
!

!• Envio dos documentos para operadora!
• Armazenamento de cópia!
• Perda de documentos!
• Demora nos processos!
!
!
!



Faturamento / Central de Autorizações / 
Auditoria!
Processo!

!
!

!



Faturamento / Central de Autorizações / 
Auditoria!

Resultados!

!
!

!

• Otimização no processo!
• Descarte do Papel (armazenamento)!
• Redução de impressão!
• Acesso Centralizado!

!
!

!



Próximos Passos!

!
!

!

•  Certificação digital!
•  Integração com ERP (certificação)!
•  Captura de documentos (Recepção/

Postos)!
•  Prontuário 100% digital!
!
!
!
!



Desafios Futuros!

!
!

!

•  VNA (Vendor Neutral Archive)!
•  Prontuário Paciente!
•  Easy Check-in !
•  OCR (Optical Character Recognition)!
•  BIG DATA!



THOMAS SAKODA!
Coordenador de Sistemas SP – Rede Impar!

thomas.sakoda@redeimpar.com.br!
(11) 3191-1425!


