
Bem-vindos ao futuro.
<>

Conheçam nossa solução
exclusiva para 
saúde pública.



A solução que
sua saúde
precisa!

Como provedor de soluções, buscamos integrar o ambienete existente
às novas tecnologias, otimizando processos, reduzindo custos, criando
um sistema simples e didático. Com isso, consequentemente conseguimos
maximizar os resultados.

Após a criação de vários sistemas e aplicativos, criamos alguns softwares
voltados para o ramo da saúde, e com isso, o surgimento do NUSA MED CONTROL,
que é um paque é um pacote de sistemas e aplicativos voltados para a saúde, conectando
o sistema de ACS/PSF, sistema de ponto inteligente e muitas outras funcionalidades
adaptativas e inteligentes!

INTRODUÇÃO



Em nossa fábrica de softwares trabalhamos com
metodologias ágeis, combinadas com as ferramentas
e métodos mais conceituados do mercado como o 

MPS.BR, ITIL, COBIT e ISO 20.000.
Nossa metodologia é a mais adequada para 
fortalecer a qualidade dos produtos e soluções.

METODOLOGIA



Trabalhamos com tecnologia de ponta, levando ao 
nosso cliente todas as possbilidades de automação e
inteligência. Nossos sistemas são completamente
customizáveis, Adaptamos à necessidade do nosso 
  cliente todos os requisitos de parametrização.
          Essa customização individual leva nosso 
          sistema à um alto ní          sistema à um alto nível técnico. Tornando
              nossa  ferramenta única e exclusiva.

Totalmente
adaptável!

TECNOLOGIA DE PONTA



O sistema de PRONTUÁRIO ELETRONICO NUSA é para uso da secretaria
de saúde, onde os médicos da rede pública conseguem cadastrar 
todo o atendimento realizado em consulta. O aplicativo tem 
ferramentas exclusivas e práticas para efetuar o trabalho interno
com maior facilidade e maior segurança em arquivamento 
sobre as consultas realizadas, com funções como histórico de 
cconsultas, diagnóstico, módulo atendimento, medicação, 
encaminhamentos, entre outros..

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO



Todo atendimento ao paciente, desde o agendamento médico até o 
atendimento demanda espontânea serão registrados no PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO NUSA, sistema que faz acesso à pesquisas diretas do 
E-SUS via CPF ou CNS, facilitando a busca de cadastro dos pacientes
em busca direta de dados dentro do sistema. Todas as salas terão
acesso ao sistema via desktop, realizando então todos os 
rregistros de atendimento via sistema. Todos os dados gerados 
serão salvos em nuvem ou em servidor interno, com acesso
único e exclusivo da Secretaria de Saúde.

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO



TELEATENDIMENTO
Interação entre médicos e pacientes à longa distância.

A teleconsulta é a possibilidade de realizar uma 
consulta médica de forma remota, por meio de 
videoconferência no nosso sistema, utilizando o 

celular, tablet ou computador, facilitando a  extensão 
do serviço médico.

OtimiOtimização, redução de custos, a integração com o
prontuário eletrônico, a continuidade ao cuidado

de pacientes com alto risco de contaminação também são
benefícios do teleatendimento. 



O sistema do PRONTUÁRIO ELETRÔNICO conta com a
criação de escala médica para facilitar o 
agendamento de consultas médicas e criação 
de alerta à cada consulta criada. Para realizar
o agendamento basta o colaborador da 
recepçao acessar o módulo de agendamento,
cconfirmar as datas atualizadas pelo sistema
de escala e escolher o horário de
agendamento.

SISTEMA DE ESCALA

Facilidade no
agendamento!



ATENDIMENTO  MÉDICO
Para ampliar e facilitar o atendimento ao paciente,
de forma rápida e prática, todo o histórico do 
paciente no hospital estará no sistema, desde o 
pré atendimento da enfermagem até o histórico
de consultas passadas e os medicamentos 
prescritos em atendimentos anteriores. Em acesso
eexclusivo para a sala médica, o sistema apresenta
campos para seu atendimento, como diagnóstico
receituário, encaminhamentos, pedidos de exames,
consulta CID, entre outras facilidades

Facilidade 
e

rapidez!



ODONTOLOGIA
Todo atendimento odontológico ao paciente

será registrado no PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NUSA.
Dentro do sistema, contamos com diversos campos

a serem preenchidos, com uma aplicação do 
ODONTOGRAMA, onde o médico dentista consegue
sinalizar com maior fidelidade onde se encontra

ccada lesão no dente ou raiz, indicando o
tipo de problema encontrado gerando

e registrando sua produtividade
do atendimento.



PÓS ATENDIMENTO
Todos os pedidos realizados pelo médico serão encaminhados
diretamente via sistema para os setores responsáveis de cada pedido
prescrito. Cada setor com o sistema do PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NUSA
acessa as informações do paciente e raliza o procedimento pedido, 
como entrega de medicamentos, marcação de consulta especializada,
medicação, entre outros procedimentos.



ESTOQUE
Além de todas as funções apresentadas, o
sistema ainda conta com a função ESTOQUE,
onde conseguimos verificar o estoque de
materiais e medicamentos dentro de 
cada hospital, atualizando automaticamente
a cada medicamento e material lançados
no sisno sistema, gerando então dados, relatórios
analíticos e alerta de falta de material.

Também é possivel extrair relatórios do fluxo 
de utilização de insumos, para fazer uma 
programação de compras antecipadas de 
insumos, controle de dispensação de medicamentos,
priorização de medicamentos com vencimento próximo,
e muie muito mais!



AMBULÂNCIA
O Controle de Ambulância NUSA é um avançado
sistema de monitoramento que conta com câmeras
de lapela, câmeras de motor, gravador de voz para
monitorar atendimentos emergênciais e rastreador
GPS. 

O sistema de Controele de Ambulâncias pode
agiliagilizar entre 2 a 5 minutos no atendimento, pois
nosso sistema de inteligência de geolocalização
seleciona as unidades mais próximas da 
ocorrência para o atendimento.



MAPEAMENTO
O MAPEAMENTO ESTRATÈGICO NUSA é

um sistema de mapeamento estratégico
para estratégia de ação. Em um cenário
epidemiológico, através dessa ferramenta
conseguimos ver em qual região, bairro

ou até mesmo rua está concentrado o maior
númenúmero de casos.

Tendo essas informações na mão, o
gestor público pode tomar medidas 
protetivas efetivas para combate a 

propagação epidêmica.



FACE CONTROL
O FACE CONTROL NUSA é um sistema de 
Reconhecimento Facial que é utilizado para
agilizar e controlar todos os dados pessoais 
dentro do nosso sistema.
Com essa funcionalidade, conseguimos extinguir
a utilização de senhas de atendimento, utilizando
apenas a apenas a face da pessoa para identificá-las e 
posicioná-las na fila. No painel de chamada, é anunciado
o nome da pessoa, essa funcionalidade foi 
desenvolvida pensando em analfabetos funcionais.

O FACE CONTROL NUSA também é utilizado para
o ponto digital NUSA, sendo utilizado no 
reconhecimento do funcionário na hora de bater
o pono ponto.



PESQUISAS
O sistema de PESQUISAS NUSA leva ao gesto

público uma real opinião do usuário.
Entendemos que para uma gestão mais 
eficiente, o gestor precisa ter acesso a 
informações importantes de satisfação

de seus usuários. Por isso desenvolvemos
o nosso Siso nosso Sistema de Pesquisas NUSA. Atráves
de um totem de pesquisas, podemos obter 
dados como limpeza da unidade, qualidade

de atendimento, tempo de espera, qualidade da
consulta médica e muito mais!

   A parametrização é completamente customizável, ou seja, podemos montar   
um  formulário de acordo com a necessidade.         



OBRIGADO!
Vamos revolucionar a saúde juntos?


