
INFORMAÇÃO + GESTÃO

PALESTRANTE: RONALDO POZZOBON



Tenha a gestão em suas mãos!



Informação +
Gestão =



Informações legíveis e
com confiabilidade

QUALIDADE



Menos retrabalho e duplicidade
de documentos

AGILIDADE



Otimização dos processos
e melhoria da comunicação

PRODUTIVIDADE



Informações precisas para
decisões corretas

ASSERTIVIDADE



Melhor aproveitamento
dos recursos

ECONOMICIDADE



Visão 360º da gestão

CONTROLE



Estreitando a 
distância entre os 
setores, profissionais 
e os cidadãos.

Vantagens para todos



Envio de avisos automáticos para 
o celular do paciente lembrando 
sobre sua consulta ou exame.

Redução do índice 
de absenteísmo!

Avisos SMS



Indicadores de produtividade 
mostram em tempo real o 
desempenho das equipes e o 
georreferenciamento.

Painel de Indicadores





BI e gráficos analíticos

Auxilia na transformação de 
dados brutos em 
informações que oferecem 
suporte a gestão. 

Refere-se ao processo de 
coleta, organização, análise, 
compartilhamento e 
monitoramento das 
informações, com histórico 
anteriores, atuais e 
possíveis previsões.



Consulta geral do Cidadão

Concentra em um só relatório todos 
os atendimentos realizados e o custo 
deste determinado .



App Saúde Cidadão >

Permite que o Cidadão consulte e 
acompanhe seus atendimentos e 
solicitações na rede de saúde pelo 
seu celular.

Mobilidade Cidadão



Possibilita a coleta das 
informações externamente 
e sem o retrabalho de 
digitação.

Mobilidade ACS

App Atenção Primária >



Acompanha o local exato do atendimento dos agentes 
comunitários de saúde e fiscais das vigilâncias.



O cadastramento biométrico dos usuários 
permite maior controle e agilidade nos 
atendimentos.

Biometria



Os resultados dos 
exames são 
recebidos 
diretamente no 
prontuário, sem a 
necessidade do 
paciente buscá-lo.

Exames laboratoriais e de imagem
diretamente no Prontuário



Um dos únicos prontuários orientados à problemas 
e certificados pela SBIS e CFM no Brasil.

Prontuário certificado SBIS / CFM



Dá autenticidade, confiabilidade 
e garantias contra a revogação, 
além de evitar fraudes.

Reduz a necessidade de 
impressão, uma vez que o 
médico não precisa mais 
imprimir todos os documentos 
para carimbar e assinar. 

Assinatura digital



Com a vigilância eletrônica, o 
tempo médio de liberação 
de alvarás passou de 180 dias 
para apenas 3 dias.

Vigilância sem papel

Consultas via
QR CODE



Quem somos?
A Inovadora é uma das maiores empresas 
de software na área da saúde do Brasil.

São mais de três décadas de pioneirismo e 
especialidade, abrangendo toda a rede de 
saúde com sistemas para Secretaria de 
Saúde, Hospitais, UPAs, Consórcios (CIS) e 
Vigilâncias e para a Assistência Social.

Nossa área de atuação está focada no sul e em 
alguns estados do sudeste. Sendo ainda no 
norte através de nossa parceira comercial TWI.




