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A Inovapar é uma das principais empresas
de consultoria e soluções na área da saúde,
com mais de 15 anos de experiência em
projetos, integração e implantação de
tecnologia na área de medicina diagnóstica
(patologia clínica, anatomia patológica,
análises clínica e exames de imagem).
Oferece soluções completas e
complementares para clínicas, hospitais e
laboratórios, além dos serviços de análise
de negócio, gerenciamento de implantação,

suporte e integração de sistemas e
equipamentos e gestão de infraestrutura.
A Inovapar conta com uma equipe de
consultores, implantação e suporte
multidisciplinar, que é capaz de entender as
diﬁculdades e propor soluções compatíveis
com a necessidade de cada cliente.
É distribuidora exclusiva da Touch Health
em todo território nacional, o que garante a
qualidade das soluções propostas.

Siga a Inovapar
http://www.inovapar.com.br

facebook.com/inovapar.solucoes

twitter.com/inovapar

A Touch Health é uma empresa nacional
com mais de 15 anos de experiência,
especializada no desenvolvimento de
software para a área de saúde. Fornece
diversas soluções de importante valor
estratégico para seus clientes, com ênfase
na área de diagnósticos - análises clínicas,
anatomia patológica e exames de imagem.

colaboradores entre analistas,
desenvolvedores e especialistas em projeto
e implantação de software. São proﬁssionais
com excelente formação, treinamento e
experiência na área, distribuídos em 2 sites:
um em São Paulo, na Vila Olímpia, e outro
em São José dos Campos, no Parque
Tecnológico da Univap.

Tem larga experiência em desenvolvimento
de aplicações, integração de sistemas e de
equipamentos, implantação e suporte em
ambientes de missão crítica. Junto a
Inovapar, atende clientes como DASA,
SalomãoZoppi, Biofast, SECONCI-SP,
CEADIS, Rio Imagem, Eigier Diagnósticos,
Hospital Samaritano, Hospital Moriah e
outros.

A Touch Health foi premiada por 6 anos
como uma das melhores empresas para
trabalhar em TI no Brasil no ranking do
GPTW (Great Place to Work Institute). Na
última edição do ranking, em 2014, ﬁcou em
14º lugar entre as 30 “Melhores Empresas
para Trabalhar – GPTW Brasil”, na categoria
“Médias e Pequenas Nacionais”. No ranking
anual da América Latina, também em 2014,
a Touch Health foi premiada em 32º lugar
entre as 50 melhores empresas para
trabalhar, com até 500 funcionários.

A equipe Touch Health é altamente
qualiﬁcada e conta com mais de 150

Siga a Touch Health
http://www.touchhealth.com.br

facebook.com/touchhealth

twitter.com/touch_health

Tecnologia
Conﬁra algumas das características das nossas soluções:
Desenvolvidas em Java - rodam em infraestrutura open source (Linux, PostgreSQL) ou
proprietária (Oracle);
Alta disponibilidade - trabalho centralizado, sob plataforma de alta performance e
conﬁabilidade, suporta instâncias locais de contingência;
Escalabilidade - podem operar em ambiente clusterizado, o que permite o crescimento
da capacidade com adição de hardware.
Acesso Web - interfaces 100% web, rodam em qualquer browser e sistema
operacional, inclusive em dispositivos móveis (iPad, iPhone, Android);
Interoperabilidade - implementam protocolos de comunicação padrão (ASTM e HL7), e
possibilitam o uso de padrões proprietários;
Armazenamento de dados - é realizado em banco de dados, exceto as imagens
anexadas, que podem alternativamente ser armazenadas e gerenciadas em arquivos
(ﬁle system);
Aderentes às normas nacionais e internacionais de segurança de informações médicas.

RIS

O Motion RIS (Radiology Information System) é um sistema completo de gestão de informações para
Centros de Diagnóstico por Imagem e departamentos de radiologia. Totalmente web e integrável com
qualquer PACS e HIS, é utilizado para gerenciar todo o processo diagnóstico dos exames radiológicos do agendamento a entrega e publicação dos resultados.
Diferenciais:

Soluções

Agendamento
Agendamento inteligente de múltiplos procedimentos combinados, com sugestões de melhores
locais, datas e horários;
Alinhamento de horários levando em conta conﬂitos entre preparos, e restrições customizadas de
horários, locais e proﬁssionais;
Edição da disponibilidade de locais e proﬁssionais do forma gráﬁca e intuitiva;
Facilidade para fazer encaixes emergenciais.
Atendimento
Registro único de pacientes;
Seleção de procedimentos com busca otimizada e sinonímia;
Informações customizadas conforme o que precisa ser visualizado;
Informações do paciente disponíveis no equipamento no momento do exame.
Elaboração de laudos
Fácil acesso a imagens, laudos e dados do paciente, em um único lugar;
Avaliação de imagens e elaboração de laudos à distância;
Máscaras e autotextos conﬁguráveis;
Regras para validação automática de resultados;
Integração com reconhecimento de voz (opcional);
Cálculos automáticos a partir de fórmulas conﬁguráveis;
Acesso rápido ao histórico de exames do paciente;
Laudos estruturados e identiﬁcados por código de barra;
Troca de mensagens entre médicos pelo sistema para uma melhor avaliação do caso;
Controle de permissão por funcionalidade;
Solução de contingência oﬄine para elaboração do laudo.
Publicação de laudos e imagens
Visualizador clínico de imagens;
Impressão de laudos e imagens em um único clique;
Impressão sob demanda ou em lote;
Alerta para atendimentos incompletos e bloqueio para exames com pendências ﬁnanceiras.

Elegibilidade e Faturamento
Parametrização de acordos, com regras ﬂexíveis de validação e cobrança, para atendimento e
faturamento otimizados;
Gerenciamento de vigência de todos os parâmetros;
Autorização prévia com convênios.
Relatórios
Módulo de relatórios gerenciais e indicadores;
Auxilia no controle da produtividade médica (apoio ao pagamento médico);
Relatórios customizados por usuário.

Pós-processamento de imagens

O Myrian® é uma plataforma ﬂexível de pós-processamento de imagens médicas, desenvolvida pela
empresa francesa Intrasense, com precisão na segmentação e volumetria de órgãos e de tecidos,
auxiliando o médico no planejamento cirúrgico ou no tratamento de maneira rápida e ﬁdedigna.
Alguns dos principais módulos:
Ressonância Magnética de Mamas (XP Breast);
Neuro modalidade (XP Neuro);
Segmentação hepática (XP Liver);
Acompanhamento oncológico (XP Onco);
RM cardíaca com ferramentas do CCVI (XP Cardíaco);
Estudo do aparelho respiratório (XP Lung).
Mais informações: http://goo.gl/Xqamjv

Portal de Laudos e Imagens

Com o VeDocs ELO, é possível disponibilizar laudos, imagens e métodos gráﬁcos no site da clínica,
laboratório ou hospital.
Além do visualizador clínico de imagens, outro diferencial do VeDocs ELO é a possibilidade de controle
dos acessos. Ele permite indisponibilizar laudos, quando necessário, e realizar a auditoria de consultas.
Mais informações: http://goo.gl/dP0zhI

Soluções

Desenvolvido por

Central de Laudos

O Clirea ART é um sistema 100% web de elaboração de laudos, que permite a conﬁguração de máscaras
e laudos estruturados de acordo com o exame, garantindo rapidez e qualidade para a clínica, hospital ou
laboratório que realiza exames de imagem. Também é uma plataforma ﬂexível para textos livres e laudos
ditados.
O Clirea ART importa e anexa arquivos, permitindo que o médico receba imagens analógicas ou
métodos gráﬁcos dos exames realizados e troque mensagens com outros médicos pelo sistema para lhe
auxiliar na avaliação dos casos dos pacientes.

Soluções

Principais benefícios:
Assinatura biométrica com tecnologia Live Finger Detection (LFD) - opcional;
Integrável a qualquer HIS, RIS e PACS;
Acesso rápido ao histórico de exames;
Auditoria e versionamento de alterações de laudo;
Controle da produtividade médica - apoio ao pagamento médico;
Compatibilidade com os requisitos da ONA - Organização Nacional de Acreditação;
Sistema centralizado - solução de contingência oﬄine para elaboração de laudos.

Módulo para Telerradiologia
Desenvolvido para proporcionar uma gestão organizada e segura dos serviços de Telerradiologia.
Integração com qualquer PACS para notiﬁcação de novos estudos;
Fluxo de abertura e conﬁrmação de pedidos a partir dos dados do estudo;
Controle de pendências entre instituição cliente e central de laudo;
Transparência para o cliente, com informações organizadas e acessíveis de pedidos e status;
Rastreabilidade total na troca de informações e imagens;
Nada é apagado ou sobrescrito;
Auditoria completa do ﬂuxo do exame;
Segurança através do controle de permissão de acesso por funcionalidade.
Mais informações: http://goo.gl/YBTaY4

Business Intelligence (BI)

O WhiteBox é uma plataforma de soluções de Business Intelligence (BI) para criação de data warehouse,
análise de dados e relatórios gerenciais personalizados. Quem usa o WhiteBox reúne todas as
informações necessárias para tomar a melhor decisão estratégica para seu negócio.
Acessível de qualquer lugar;
Acesso por perﬁl de usuário - sem limite de usuários;
Compatível com os principais bancos de dados;
Ferramenta de controle de extração de dados de qualquer sistema;
Usuários podem conﬁgurar múltiplas visões dos dados.

Medicina Diagnóstica

O Motion MD é uma solução completa de gestão para empresas que realizam exames em mais de uma
área da medicina diagnóstica - Análises Clínicas (Hematologia, e Hemostasia, Urinálise, Microbiologia,
Bioquímica, Hormônio, Imunologia, Biologia Molecular, Parasitologia) , Anatomia Patológica, Imagem
(Digital e Analógica) e Métodos Gráﬁcos.
Flexibilidade e segurança:
Totalmente web;
Auditoria e segurança das informações - nada é apagado ou sobrescrito;
Rastreabilidade;
Controle eﬁciente de arquivos e exames, garantindo a unicidade do paciente;
Elaboração de laudos estruturados de forma rápida e com qualidade;
Troca de mensagens entre médicos pelo sistema;
Integra-se a qualquer HIS, RIS e PACS;
Liberação de laudos e imagens na internet;
Pode ser integrado a alguns módulos adicionais, de acordo com a necessidade do cliente.
Mais informações: http://goo.gl/KPUcvO

Soluções

Mais informações: http://goo.gl/BcgcNT

Sistema de Informação
Laboratorial

Outras Soluções

Solução de Telepresença com
Qualidade Diagnóstica

Mais informações: http://goo.gl/29lSKm

Mais informações: http://goo.gl/FuUpRX

Plataforma de Logística

Mais informações: http://goo.gl/rgMa9C

Gerenciamento de Processos

Mais informações: http://goo.gl/124cTO

Serviços
Consultoria
Consultoria em gestão e operação na área
da saúde, visando a aplicação das melhores
práticas de negócio.
Integração
A equipe e os produtos de integração de
sistemas da Inovapar e da Touch Health como o HEALS Broker - oferecem aos
clientes um serviço completo de análise,
montagem da infraestrutura de software
necessária e implementação de soluções de
integração.
Implantação
A Inovapar e a Touch Health cuidam de todo
processo de instalação e conﬁguração dos
seus sistemas, aﬁm de causar o menor
impacto possível na rotina da empresa que
irá trabalhar com o software. Esse processo
passa por algumas fases, desde a análise e
diagnóstico de todo ﬂuxo de trabalho do
cliente e da estrutura física até a conclusão
da implantação com uma operação assistida.

Treinamento
São oferecidos treinamentos para que os
diversos usuários - segmentados por área de
atuação - possam utilizar os sistemas com
domínio, permitindo-lhes extrair o máximo
em benefício do negócio. Além disso, os
softwares desenvolvidos pela TouchHealth
possuem um sistema interno de ajuda,
garantindo praticidade para que o usuário tire
possíveis dúvidas de maneira rápida e
sempre que desejar.
Suporte Técnico
Com proﬁssionais treinados e preparados
para esclarecer dúvidas funcionais e resolver
qualquer imprevisto, a Inovapar e a Touch
Health oferecem um padrão de suporte
completo para as empresas que não podem
parar.

Clientes

Parceiros

Contato
Rua Gomes de Carvalho, 1666
2º andar - Vila Olímpia
São Paulo/SP - CEP: 04547-006
55 11 3846-5555 / 3845-6061
contato@inovapar.com.br

Rua Gomes de Carvalho, 1666
3º andar - Vila Olímpia
São Paulo/SP - CEP: 04547-006
55 11 3846-5555
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facebook.com/touchhealth
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twitter.com/touch_health

linkedin.com/pub/inovapar-soluções/23/9bb/b9
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Informações para a imprensa:
Alexandra Bailon
(11) 3846-5555 – ramal 3207
alexandra@touchhealth.com.br

