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            GERENCIANDO SUAS INFORMAÇÕES 

 
Cada vez mais as organizações de todos os setores e tamanhos incluem soluções de 
ECM – Enterprise Content Management em suas estratégias de TI, por tratar-se de 
uma tecnologia que zela pelo seu maior bem: o conhecimento corporativo.  

 

No entanto, a realidade da 
maioria delas envolve a 
convivência com um enorme 
volume de dados dispersos 
nas mais variadas formas 
(impressa, digital, web) e 
grandes dificuldades de 
transformá-los em 
informações úteis para o 
negócio.  

Pesquisa do IDC aponta que 
72% das empresas afirmam 

ter dificuldades para localizar informações e 45% do tempo dos executivos é gasto 
na localização de documentos que, na maioria das vezes, não é bem sucedida. A 
tendência é que o volume de dados continue a crescer.  

No Brasil cresce a um ritmo de 25% ao ano, segundo a ABGD – Associação Brasileira 
de Gerenciamento de Documentos. Globalmente estima-se um crescimento 44 vezes 
maior nas próximas décadas.  
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PARA USO NO MOMENTO EM QUE VOCÊ PRECISA 

 
O não gerenciamento desse volume 
de dados pode representar um 
impacto altamente negativo 
dificultando a tomada de decisão ou 
resultando em perda de 
competitividade.  

Para mudar esse cenário, uma solução 
de ECM torna-se essencial, não 
somente pela gestão de conteúdo 
corporativo, de forma organizada, 
estruturada e de fácil localização, mas 
também pela significativa contribuição 
que pode oferecer na automatização 

de processos, através de um workflow 
eficiente.  

Isto facilita a tomada de decisão e 
resulta em maior eficiência 
operacional e aumento da 
produtividade, além de garantir 
melhor gerenciamento dos serviços 
reduzindo custos. 

 

  PROCESSOS MAIS ÁGEIS 

 
 

 

 

Um workflow eficiente permite 
integrar e agilizar processos 
ampliando a colaboração entre os 
setores que passam a realizar seus 
processos de trabalho de maneira 
transparente, permitindo uma visão 
completa para todos os envolvidos.  

Por estar diretamente envolvido com 
o cuidado, o bem-estar e a 
preservação da vida, o setor de Saúde 
necessita utilizar e gerir recursos 
(financeiros, materiais, humanos e 
tecnológicos) de forma otimizada.  A 
adoção do workflow permite 
maximizar a utilização destes recursos, 
aumentando a qualidade dos serviços 
de saúde. (ANDRADE, FERREIRA e 
WANGENHEIM, 2006). Além de 
disponibilizar informações atualizadas 
e confiáveis, sobretudo se combinada 
com a utilização de web services. 

 

Workflow ou Fluxo de Trabalho é uma 
ferramenta que permite automatizar 
processos e aumentar a produtividade 
com apoio da Tecnologia. 
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INFORMAÇÕES INTEGRADAS 
 

Em Maio de 2007, a ANS - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, 
entidade que regula o relacionamento 
entre compradores e prestadores de 
serviços de saúde, através da 
Resolução Normativa 153, conhecida 
como TISS – Troca de Informações em 
Saúde Suplementar, disciplina a troca 
de informações entre esses atores, e 
prevê a utilização de um conjunto de 
web services. 

Web Service é uma solução que integra e 
permite a comunicação entre aplicações 
de plataformas diferentes, tornando-as 
compatíveis. 

 
Uma das tecnologias existentes em 
web services é o protocolo SOAP, 

responsável pela troca de 
informações. Juntas, as tecnologias de 
web services e workflow fornecem 
uma solução robusta de ECM e PEP – 
Prontuário Eletrônico do Paciente para 
aperfeiçoar processos e integrar 

informações. 

 

 PEP – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE 

 
 

O uso do prontuário médico é quase 
tão antigo quanto o exercício da 
própria medicina. É originário do latim 
promptuarium e significa lugar onde 
se guardam ou depositam coisas que 
se necessitam a qualquer instante. E já 

nasceu com o objetivo de analisar 
o desenvolvimento de doenças 
apontando suas possíveis causas. 

É um documento único composto por 
informações, sinais e imagens 
registrados a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a 
saúde do paciente, com caráter legal, 
sigiloso e científico, utilizado tanto para 
comunicação entre os membros de uma 
equipe multiprofissional quanto para 
continuidade da assistência prestada ao 
paciente (CFM – CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2006). 
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PEP + ECM + COMUNIDADES = QUALIDADE 

 
 

 

 

 

 

 

Nas próximas páginas veremos como 
a união de duas plataformas 
robustas, Alfresco e Web2doctors, 
resultou em uma solução de PEP eficiente aliada à tecnologia ECM. 

Desta forma, em uma mesma plataforma, é possível gerenciar atendimentos, fluxos 
de trabalho e comunidades de médicos e pacientes. 

 

                AS COMUNIDADES COLABORAM PARA...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fidelização do paciente pelo acesso 
centralizado e seguro às suas 
informações médicas e ao corpo clínico.   

 Implantação da comunicação web segura 
médico/médico e médico/paciente. 

O prontuário reflete a dinâmica dos 
pacientes.  Porém, o papel nunca foi 
flexível o bastante para atender essa 
dinamicidade.  Com a evolução 
tecnológica o prontuário tornou-se 
eletrônico (e finalmente dinâmico) 
para a guarda, uso e troca de 
informação em saúde.  

 

 Redução do custo assistencial por meio 
da implantação da comunicação web 
segura entre pacientes e corpo clínico. 

 

 Acesso imediato e seguro de qualquer 
lugar às informações de prontuário.    
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Líder entre as soluções de ECM open 
source do mercado, entre suas 
principais virtudes destacam-se a 
rapidez na implantação, a simplicidade 
de uso e o TCO reduzido com 
desenvolvimento baseado em código 
e padrões abertos. 

Possui duas versões: Community e 
Enterprise que juntas estão presentes 
em 2.500 organizações em 55 países, 
incluindo o Brasil. A flexibilidade do 
software permite rápida aderência à 
realidade do cliente e às exigências do 
mercado.  

Além de permitir uma integração 
eficiente com outras aplicações 
através da utilização de web services. 

Em 2010 a empresa teve um 
crescimento recorde em sua base de 
clientes e em sua rede de parceiros 
com aumento de 61% de sua receita 
anual, passando a figurar no 
Quadrante Mágico do Gartner (foto ao 
lado), um dos institutos de pesquisa 
mais respeitados do mundo.  

O quadrante representa um 
instantâneo do mercado de ECM no 
ano e aconselha os leitores a 
comparar o posicionamento dos 
fornecedores nos anos anteriores e se 
a classificação deles continua a 
evoluir.  

A classificação é baseada em 
avaliações do mercado como: ofertas 
de produtos, estratégias globais, 
adaptação às novas exigências do 
mercado, volume de vendas e se os 
fornecedores de soluções ECM estão 
impulsionando mudanças e inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

ALFRESCO É A SOLUÇÃO DE 
ECM IDEAL PARA A SAÚDE. 

 

Quadrante Mágico Mercado ECM (Gartner, 2010). 
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Com uma interface intuitiva feita com recursos da Web 2.0, pela qual se acessa um 
Prontuário Eletrônico do Paciente configurável com um workflow para todos os 
departamentos de uma clínica ou hospital, Web2Doctors é uma solução segura e de 
alta tecnologia para o mercado brasileiro de prestadores de serviços em Saúde. 
Conecta-se por web-services aos sistemas de gestão existentes para atualizar dados 
financeiros e assistenciais e para autorização de procedimentos médicos através do 
padrão TISS da ANS. A arquitetura do sistema é de simples utilização em um 
ambiente robusto, seguro e escalável. 

Os usuários contam ainda com um módulo de certificação digital para dados 
sensíveis e com recursos de controle de sigilo e privacidade alicerçados em padrões 
internacionais. 

Web2Doctors, neste caso, é provido 
dentro do ambiente Alfresco, formando 
uma única plataforma de ECM, workflow 
e atendimento médico com modelo de 
comercialização baseado em Cloud 
Computing e Stand-Alone (Java EE).  

É um sistema escalável apto para atender 
desde um consultório até grandes 
organizações hospitalares que provê: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

A PRIMEIRA SOLUÇÃO WEB 
2.0 DO PAÍS PARA A ÁREA 
DA SAÚDE. 
 

Web2Doctors 
 

 Integração: Entre a agenda de consultas 
corporativa e as agendas de consultórios e 
outros serviços; faturamento seguro, 
centralizado e integrado. 

 

 Gerenciamento de Custos: Operadoras 
podem gerenciar seus custos assistenciais 
como se fossem próprios. 

 

 Faturamento: seguro, centralizado e 
integrado. 
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FALE COM NOSSOS CONSULTORES 
 

E saiba como podemos ajudar a otimizar processos e a troca de informações entre 
pacientes, profissionais de saúde, colaboradores e agentes reguladores contribuindo 
para o aumento da qualidade na prestação de serviços e assistência à saúde. 

 
 
 

Severino Ferreira 

Especialista em Arquitetura e Integração de Sistemas, Desenvolvimento 
de Software e Gestão de Projetos com sólida experiência em Saúde 
Suplementar e Informática em Saúde. 

severinoferreira@web2doctors.com 

 
 

Roberto Tanaka 

Consultor com sólida experiência em Gestão e Mapeamento de 
Processos para empresas da vertical Saúde atuando com Estrutura 
Organizacional, Outsourcing, Liderança, Treinamento e Motivação de 
equipes.  

robertotanaka@web2doctors.com 

 
 
 

Marcia Marinho  

Analista de Negócios com sólida experiência em Saúde Pública e 
Informática em Saúde atuando com Gestão de Projetos, Levantamento de 
Requisitos, Especificação de Sistemas, Desenvolvimento de Software e 
Banco de Dados.   

marciamarinho@web2doctors.com 

 

mailto:severinoferreira@web2doctors.com
mailto:tanaka@web2doctors.com
mailto:marciamarinho@web2doctors.com


 
ALFRESCO E  WEB2DOC TO RS 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo corporativo e 
processos integrados para 

gestão da Saúde. 


