
O sistema permite o cadastro de vários almoxarifados, e controla os estoques 
separadamente de cada um, bem como o cadastro de grupos de estocagem, 
visando o agrupamento dos insumos estocáveis, classificados entre farmácia e 
almoxarifado e  identificados por  famílias e/  ou insumos afins,  objetivando a 
facilidade  de  organização  física  dos  estoques,  realização  dos  inventários, 
pedidos de compras, e outros. Permite cadastro de fornecedores da instituição 
que possibilita a manutenção e obtenção de dados relevantes ao processo de 
compras, contendo, código padrão de cada fornecedor, razão social e nome 
fantasia,  classificação  do  tipo  de  fornecedor,  dados  de  CNPJ,  Inscrição 
Estadual, banco com o qual o fornecedor irá efetuar as transações financeiras, 
endereçamento completo (UF, Cidade, Rua, Bairro, CEP), informações de valor 
mínimo para faturamento, dados do contato no fornecedor, com nome, cargo, 
telefone, ramal,  e-mail,  indicação de fornecedor ativo  ou não ativo;  data de 
inclusão e de atualização, informativos de ocorrências do fornecedor e marcas 
comercializadas; 

Nutrição e dietética:

Permite  o  serviço  de  controle  de  nutrição  e  dietética  o  controle  e  o 
gerenciamento de todos os pacientes em atendimento na unidade, prescrição 
nutricional  pelo  Nutricionista,  permitindo  a  elaboração  de  esquemas 
alimentares individualizados para os pacientes.

Prontuário eletrônico:

Inseri no prontuário eletrônico visualização de todas as prescrições médicas e 
nutricionais de dieta oral e enteral diária, de forma segmentada para o lactário 
e o SND e apresenta relatório de solicitação de dietas para pacientes, além de 
permitir que os próprios setores solicitem as refeições para os pacientes.

Controle do estoque:

O sistema realiza  o  controle  do estoque  da nutrição permitindo entrada do 
produto  no  estoque  via  lançamento  de  nota  fiscal,  saídas  de  produto  a 
consumo  e  lançamento  direto  a  pacientes  e  realiza  o  gerenciamento  de 



estoque, controlando entrada e saída de materiais, como lançamento de notas 
fiscais  e  cálculo  de custo  para cada paciente,  emitindo etiquetas  de dietas 
contendo o tipo de dieta, quantidade, data, validade, via de administração e 
responsável;

Reabilitação:

O sistema fornece  o  controle  dos atendimentos realizados pela  fisioterapia, 
fonoaudiologia  e  terapia  ocupacional  dos  pacientes  na  internação  e  no 
ambulatório e o gerenciamento desses dados em nível administrativo, além de 
Permitir  a  emissão  de  relatórios  de  gestão  com  dados  estatísticos  e  de 
processos  de  trabalho  com  indicadores  de  quantidade  e  qualidade  da 
assistência prestada na internação e no ambulatório.

O sistema permite o cadastro do profissional ou do estagiário com horário da 
jornada  de  trabalho,  turno,  setor  de  trabalho,  tipo  de  regime  trabalhista, 
especialidade,  preceptor  responsável  e  instituição  vinculada.  Além de  gerar 
escala de férias, registrar ausências ou abonos no espelho de ponto e agendar 
horário do paciente ao do profissional.

Acesso:

O sistema permite ser acessado, por perfil  de usuário, em diversas clínicas 
pela rede de dados. 

Emite o cadastro dos pacientes com dados pessoais: nome completo, sexo, 
CPF, RG, estado civil, profissão, escolaridade, telefone residencial e comercial 
e endereço (Permite consulta pelo sistema de correio para preenchimento dos 
campos);

O sistema permite  registrar  os  diagnósticos  do paciente com o nome do 
médico e ou profissional responsável, o setor onde se encontra na internação, 
leito,  cod.  SUS  (tipo  de  disfunção),  CID  da  doença;  CIF  (classificação  de 
funcionalidade), impressão das fichas de levantamento de informações, assim 
como  lançamento  das  mesmas  para  posterior  geração  de  estatísticas  e 
relatórios;

FATURAMENTO (Integração com todos os sistemas necessários do Sistema 
único de Saúde - SUS) Este módulo possui todos os processos relativos ao 
faturamento de contas do Sistema Único de Saúde a nível ambulatorial e de 
internação  inclusive  com  a  geração  de  arquivos  eletrônicos  definidos  pelo 
gestor. 



Outras funcionalidades:

Abertura de conta corrente do paciente, no ato do seu atendimento, seja em 
caráter  de  Internações  ou  ambulatorial,  inclusive  nos  atendimentos  para 
realização de exames;

Possibilita criar itens de controle para análise gerencial das receitas geradas 
pelo faturamento;

Cálculo  das  diárias  tendo  por  base  uma  hora  inicial,  controlando  desde  a 
entrada do paciente até a saída;

Traz automaticamente para conta do paciente, o centro de Custos de acordo 
com as unidades e setores ou serviços internos da unidade em que o mesmo 
foi atendido;

O sistema gera a produção e o consequente faturamento de cada profissional e 
cada unidade de atendimento;

Faturamento  é  gerado  de  forma  on-line  de  acordo  com  as  solicitações  e 
procedimentos realizados pelos médicos ou outros profissionais;

Sistema possui modo de atualização automática das tabelas do SUS;

Possui protocolo de remessa dos documentos de cada atendimento em cada 
unidade para o setor de faturamento;
Possui integração com o módulo de faturamento S.I.A.  e AIH do DATASUS 
para envio do faturamento;

Permite faturar AIH, BPA e APAC;

Tem recurso para carga das tabelas do SUS;

Contempla  regras  definidas  pelo  SUS  para  longa  permanência,  cirurgias 
múltiplas, politraumatizados, órteses e próteses, CBO x procedimentos, etc.

Permite consulta das tabelas de preços do SUS;

Controle e emissão de laudos de AIH e APACs;



Registros da AIH com todos dados exigidos pelo SUS;

Valida  o  CID  com  o  procedimento  realizado,  respeitando  a  tabela  de 
compatibilidade de procedimento e CID;

Contempla  tabelas  de  órteses  e  próteses,  bem  como  tabela  de  materiais 
especiais, gerando o procedimento correspondente;

Permite emissão de espelho das AIHs;

Tem recurso de integração com o sistema SUS;

Calcula o rateio médico de acordo com regras do SUS;

Emite comparativo de valores com o sistema SUS;

Gera longa permanência automaticamente;

Permite  gerar  por  disquete  CIH  –  Controle  de  Internação  Hospitalar  para 
Secretaria da Saúde;

Emite boletim de produção ambulatorial (BPA) de acordo com dados do SUS;

Emite resumo de faturamento SUS por município e procedimento realizado;

Emite relatório de rateio médico das AIHs;

Permite a divisão da internação do paciente em internações complementares 
conforme regras definidas pelo SUS;

Permite a transferência de AIHs entre competências quando estas não forem 
apresentadas na competência correta;

Emite relatório com resumo do faturamento por especialidade;

Emite um relatório contendo a produção dos profissionais;

Emite um relatório contendo a origem dos pacientes conforme municípios;

Emite um relatório conforme permanência dos pacientes em UTI;

Emite um resumo geral do faturamento por especialidade;



Importa a internação do programa SA04z da SHSA;

Emite relatórios dos procedimentos da urgência alocados no Alert; 

Possui  rotina  para  com o uso  de  uma tabela  de  preços  de  procedimentos 
ambulatoriais a ser negociada com o gestor. Permite que o usuário altere os 
valores dos procedimentos conforme estas negociações;

Permite  a  cobrança  dos  atendimentos  ambulatoriais  de  forma  analítica  e 
sintética com geração de BPA englobando estas duas formas de digitação;

Registro  de  diagnóstico  /  CID  para  todos  os  atendimentos  para  efeito  de 
registro histórico dos diagnósticos dos pacientes e para efeito de faturamento. 
Os  diagnósticos  informados  logicamente  deverão  estar  de  acordo  com  o 
processo de faturamento, passando por validação pelas tabelas do SUS que 
garantem  a  compatibilidade  do  CID  informado  com  os  procedimentos 
autorizados e realizados para cada paciente;

Gera a produção e o conseqüente faturamento de cada profissional  e cada 
unidade de atendimento;

Controla  automaticamente  as  regras  de  validação  do  SUS  para  cada 
procedimento,  possibilitando  uma  checagem  automática  no  momento  do 
fechamento da conta.

CENTRO DE CUSTO

Custo dos insumos - Apresenta o somatório dos gastos e receitas de acordo 
com as contas do plano de contas. Possibilita selecionar o nível de detalhe ou 
o item a ser analisado, além do período. 

Realiza e apresenta os seguintes custos:

Custo direto – que apresenta o somatório e percentuais dos gastos agrupados 
por  tipo  de  movimento:  Recursos  Humanos,  Materiais,  Patrimônio,  Gastos, 
Total,  Receita  e  Rateios  de  cada  centro  de  custos,  insumo  e  da  unidade. 
Possibilita separar os centros de custos por classe, que totalize os movimentos 
por classe e também de acordo com a estrutura de centros de custos; 
Custo com rateio – Apresenta o custo total dos centros de custos detalhado 
em seu custo direto, de acordo com as contas do plano de contas; os custos 



transferidos por produção e rateados através dos critérios de rateios por classe 
e, ainda, emitem o resultado do centro de custos. Possibilita selecionar o nível 
de detalhe que será analisado, bem como mostre os centros de custos que 
receberam os rateios;

Custo  dos  pacientes –  Apresenta  o  custo  total  dos  clientes  em  cada 
atendimento, detalhados em seus procedimentos componentes e quantidade. 
O custo dos procedimentos é detalhado em custo direto e indireto e apresenta 
ainda a quantidade, os custos indiretos e diretos totais e o total geral;

Resultados dos pacientes – Apresenta o custo, receita e resultado totais dos 
clientes  em  cada  atendimento,  detalhados  em  seus  procedimentos 
componentes e quantidade.  Apresenta ainda a quantidade, o custo e a receita 
totais e o resultado geral;

Custo de Receitas – apresenta o custo total dos procedimentos por centro de 
custos. O custo é detalhado em custo mínimo, médio e máximo. Mostra o custo 
médio ponderado com o qual o Hospital está trabalhando de fato e não é uma 
média simples entre mínimo e máximo; 

Margem de contribuição dos itens de receita – Apresenta a receita média, o 
custo direto variável a margem nominal e percentual dos itens de receita por 
centro de custos;

Formação de preço – apresenta o custo total e rentabilidades definidas dos 
itens de receita por centro de custos;

Indicadores – apresenta quantidade, o valor unitário e o total dos indicadores 
por centros de custos;

Custeio ABC -  Custo das atividades  -  Devera apresenta  o custo mínimo, 
médio e máximo da atividade;


