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Com experiência nesse segmento desde 2004, nossa 
solução carrega um alto nível de engajamento e retenção 
de clientes. O software destaca-se através da agilidade no 
acesso às informações, do dinamismo na aplicação, da 
confiabilidade e inovação. Além de oferecer uma estrutura 
consistente em termos de controles oncológicos,               
alicerçou também projetos em busca da acreditação ONA. 
Com parte de seus clientes acreditados, o Interprocess 
Gemed® Onco mostra-se essencial nessa padronização.

O Interprocess Gemed® Onco
é especializado e atende com alta 
aderência às demandas médicas no 
controle e na gestão da Oncologia.
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• Sistema de Agendamento para quimioterapias, radioterapias, consultas, exames e 
outros procedimentos,  com possibilidade de múltiplas unidades de atendimento; 

• Workflow da Quimioterapia e Radioterapia: recursos integrados para execução e controle 
dos fluxos de planejamento e atendimento do paciente para ambos tratamentos; 

• Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) com todos os documentos assinados                 
eletronicamente ou com certificado digital e carimbo de tempo, acesso multi-dispositivo 
(computadores, tablets e smartphones). 
Principais recursos: central de informações do paciente, evoluções dinâmicas,                    
planejamento do tratamento de quimioterapia e radioterapia, resultados de exames 
digitalizados e manuais, emissão de documentos baseados em modelos, emissão de 
receitas e atestados digitais e solicitação de exames; 

• Checagem beira-leito do medicamento manipulado antes de administrar no paciente 
com aplicativo para tablets e smartphones;

• Controle do atendimento multidisciplinar durante o tratamento do paciente; 

• Agendamento online de consultas pelo próprio paciente, com confirmação por e-mail, 
SMS e Whatsapp; 

• Teleconsulta: consultas com os pacientes de forma online e segura, integrado ao PEP; 

• Prescrição eletrônica de quimioterapia de fácil manuseio, baseada em protocolos e com 
cálculo de doses; 

• Controle da localização do prontuário físico (protocolo SAME) com múltiplos volumes;

• Controle do tratamento quimioterápico e radioterápico do paciente; 

• Emissão de pulseira de identificação do paciente com QR Code;

• Integrado a aplicativos para pacientes.

Cuidados, agilidade e segurança no atendimento de cada paciente.

Transforme exigências complexas em soluções simples, com dados integrados e                
personalizados de cada paciente. Agilize o atendimento, o tratamento e tenha a certeza      
de ter a melhor tecnologia ao seu lado.

Recursos assistenciais 

Algumas clínicas que já utilizam o Interprocess Gemed® Onco
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• Módulo de Compras: requisições, pedidos para fornecedor e notas de compra integrado ao 
Contas a Pagar; 

• Importação do XML da Nota Fiscal de Compra (NF-e): agilidade no lançamento para 
atualização do saldo dos insumos em estoque por lote e validade, integrado com custo de 
estoque e contas a pagar; 

• Emissão de rótulo para o medicamento manipulado, com cálculo do volume total; 

• Controle do estoque e do inventário com múltiplas unidades de estoque; 

• Controle de custo médio de compra com CMV e curva ABC; 

• Programação de compras baseada nas prescrições e no estoque; 

• Rastreabilidade por lote de medicamentos e materiais, com controle de saldo e validade; 

• Conciliação Medicamentosa: Controle de sobras e overfill dos medicamentos manipulados; 

• Emissão de etiqueta com identificação do lote para medicamentos e materiais. 

• Painel central com indicadores dos procedimentos pendentes de documentação, solicitação ao convênio, 
autorização do convênio, solicitações negadas, e autorizações fora do prazo ou com doses acima do autorizado 
pelo convênio; 

• Central de solicitações e autorizações/ guias de convênios, com impressão das guias ANS TISS de SP/ SADT, 
com Anexo de Quimioterapia e Consulta; 

• Controle de tarefas por profissional.

Agilidade no controle dos principais custos.

Saber o que você tem a oferecer é essencial para o seu negócio. É por isso que o Gemed 
Onco oferece a maneira mais prática para que você tenha total controle de seu estoque, 
ajudando na programação de compra, rastreabilidade e manipulação de medicamentos.

Farmácia e controle de estoque

Central de Autorização de Procedimentos
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• Gerenciamento de regras por convênio para gerar a solicitação da autorização. 

• Kits de faturamento em vários níveis; 

• Orçamento de convênios ou particular integrado à conta do paciente, mediante controle de aprovação; 

• Folha de gastos alimentada pelo atendimento do paciente, com controle de lançamentos pela enfermagem e 
pela farmácia; 

• Fatura eletrônica com base nas prescrições ou orçamentos, com preços e códigos conforme configurações 
dos convênios ou particular; 

• Geração dos arquivos de faturamento e recurso de glosa, nos padrões ANS TISS e formatos próprios de          
convênios (IPERGS, IPASGO, Unimed POA, entre outros); 

• Configuração de convênios com as regras de negociação e codificação de taxas, honorários, procedimentos, 
pacotes, medicamentos e materiais de enfermagem, contemplando faturamento de quimioterapia e radioterapia;

• Controle de preços com tabelas próprias ou integradas ao Brasíndice ou Simpro.

Os números trabalhando por você.

Controle todas as etapas do seu processo de faturamento e orçamento com precisão e 
agilidade. Gemed Onco é seu aliado na estratégia para redução das glosas.

Controle de faturamento e orçamentos 

• Contas a Pagar integrado ao módulo de Compras, classificado por grupo e centro de custo; 

• Contas a Receber avulso e integrado com o módulo de Faturamento, com distribuição do 
demonstrativo do convênio e registro de glosas; 

• Recurso de glosas integrado ao Faturamento e a Contas a Receber, com geração do TISS 
XML de Recurso de Glosa; 

• Fluxo de Caixa avulso e integrado, com conciliação e previsão de fluxo de caixa; 

• Nota Fiscal avulsa e integrada aos módulos de Contas a Receber e a Conta do Paciente; 

• Emissão de NFS-e integrada ao módulo de Nota Fiscal; 

• Apropriação de créditos e de glosas nas faturas e nas guias pendentes; 

• Margem de faturamento: valor faturado x valor custo, por protocolo e convênio. 

Controle Financeiro
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• Identificação do paciente com Registro Único e com foto; 

• Painel com as principais informações do paciente; 

• Criação de formulários com perguntas, desde textos simples até diagnóstico com CID-10, 
comorbidades, medidas antropométricas, medicamentos em uso, alergias, sinais vitais, lista 
de problemas, projeto terapêutico, entre outros; 

• Evoluções personalizadas para cada equipe (médica, enfermagem, farmácia, psicologia, 
nutrição, fisioterapia, entre outras); 

• Resultados de exames digitalizados ou manuais; 

• Prescrição de quimioterapia por princípio ativo ou nome comercial, baseada em modelos 
sugeridos por protocolos. Cálculo da dose por superfície corporal, peso ou AUC. 
Programação do tratamento conforme protocolo sugerindo datas de ocorrência. Validação 
da prescrição mediante senha do médico e do farmacêutico, com versionamento das          
modificações; 

• Históricos de atendimentos do paciente (consultas, procedimentos e quimioterapias); 

• Documentos baseados em modelos customizáveis (consentimento informado, atestado, 
receituário e outros); 

• Controle de localização do prontuário físico. 

• Acesso ao PEP em diversos dispositivos: computadores, notebooks, tablets e smartphones; 

• Notificações ou uso de aplicativo do paciente para informar as agendas marcadas; 

• Gerenciamento de múltiplas clínicas interconectadas; 

• Emissão de receitas, atestados e solicitação de exames com certificado digital. O paciente é notificado 
e pode comprar os medicamentos receitados na farmácia de sua preferência;

• Possibilidade de uso de assinatura digital com carimbo de tempo no PEP; 

• Gemed BI (Business Intelligence): painéis gráficos de indicadores com cruzamento de informações; 

• Todos os recursos disponíveis com hospedagem em nuvem.

Um prontuário completo que centraliza todos os registros de cada paciente.

Com fácil acesso, as principais informações do paciente são extraídas de seu histórico, para 
serem visualizadas e compartilhadas com as equipes multidisciplinares.

Prontuário Eletrônico do Paciente

Recursos adicionais
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Muito mais do que um software,
uma solução especializada.

www.interprocess.com.br/gemed-onco

+55 51 3388-1729

Entre em contato e saiba mais sobre
nosso produto Interprocess Gemed® Onco:
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