
Portfólio MV
Gestão 360º na Saúde



SOUL MV Hospitalar

Plataforma de Gestão Hospitalar

O SOUL MV Hospitalar reúne um conjunto de soluções que facilitam o fluxo de dados entre os 

setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema gerencia informações clínicas, 

assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, proporcionando uma gestão mais 

eficiente e melhor atendimento para os pacientes.

Reduza a taxa de

absenteísmo nas

consultas e exames

Aumente a

produtividade

médica

Reduza o tempo

de fechamento

das contas

Diminua o índice de

glosas, otimizando

o faturamento

Elimine o

desperdício na

gestão de estoque

Humanize o

atendimento e

reduza as filas



1. Paciente chega na unidade
e é atendido na recepção

2. O médico consulta seu histórico no
prontuário eletrônico e prescreve medicação

3. O pedido chega automaticamente na farmácia
e é liberado para ser administrado no paciente 4. Após sua alta, a conta é

fechada, conferida e faturada

5. De imediato, o financeiro passa
a ter acesso às movimentações para
controlar todo o fluxo do recebimento

6. A alta gestão monitora seus
indicadores em tempo real

7. A TI e áreas de apoio como nutrição, hotelaria,
manutenção, CME e CCIH ficam 100% conectadas
com as demais áreas para prover o suporte necessário



Prontuário Eletrônico do Paciente

Solução da plataforma SOUL MV Hospitalar

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) reúne, em um único 

local, as informações clínicas e assistenciais de todos os 

atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento 

de dados e facilitando o dia a dia de médicos, equipe de 

enfermagem e demais profissionais de saúde, além de garantir 

a segurança do paciente.

Eleito o melhor PEP
da América Latina por
seis anos consecutivos



Hospidata

Soluções para Hospitais de pequeno porte e Clínicas / Consultórios

Reúne um conjunto de soluções que facilitam o fluxo de 

dados entre os setores e integram todos os processos de 

hospitais, clínicas e consultórios. O sistema gerencia 

informações clínico-assistenciais, administrativas, 

financeiras e estratégicas, proporcionando uma gestão mais 

eficiente e melhor atendimento para os pacientes.

Prontuário
Eletrônico do

Paciente • Prescrição

• Evolução

• Visualização de exames

• Sinais vitais

• Registro do diagnóstico

• Histórico clínico

• Textos padrões

• Alertas

• Documentos eletrônicos



SOUL MV Operadora

Plataforma de Gestão de Operadoras Explore a tecnologia que conecta os principais agentes da rede de 

saúde, tornando a comunicação mais eficiente e agilizando a 

troca de informações.

Nossa plataforma para operadoras de planos de saúde organiza e 

controla os processos administrativos, financeiros e gerenciais.

Simplifique, com nosso sistema, atividades comerciais, de gestão 

de contratos e beneficiários, processamento e auditoria de contas, 

autorização de procedimentos e gestão financeira. 

Reduza o índice de

sinistralidade por meio

de processos eficientes

Impeça que procedimentos

sejam autorizados de

maneira indevida

Ofereça comodidade ao

beneficiário através do

autoserviço via portal web

e aparelhos móveis

Garanta atendimento

às obrigações legais

da ANS

Operadora

ProfissionaisBeneficiários

ANS Unidades de Atendimento
100%
integrados



VIVACE MV

Plataforma de RIS / PACS

Conte com soluções integradas de RIS (Radiology Information System) e 

PACS (Picture Archiving and Communication System) e garanta inteligência 

ao fluxo de trabalho, além de mais agilidade na captura, armazenamento e 

distribuição de imagens.

Nossa plataforma é um solução completa para Centros de Diagnóstico por 

Imagem, gerenciando todos os processos: do agendamento e atendimento 

até a realização do exame, passando pela captura, armazenamento e 

compartilhamento das imagens geradas pelos diversos equipamentos, até o 

laudo e entrega do resultado.

Cloud Filmless DICOMOn site



Hospital

SAMU

UPA

Maternidade

Núcleo de Apoio à
Saúde da Família

Centro de Atenção
Psicossocial

Unidade Básica
de Saúde

Centro de
Diagnóstico

Equipe de Saúde
da Família

Laboratório
Central

Centro de
Especialidades

Secretaria de
Saúde

Assistência
Farmacêutica

SOUL MV Saúde Pública

Plataforma de Gestão de Saúde 
Estadual e Municipal

O sistema SOUL MV Saúde Pública atende a todas as demandas de gestão da informação da 

saúde, nas esferas municipal e estadual. A plataforma integra as informações de todos os 

serviços e unidades da rede pública de saúde e permite o monitoramento de dados, o 

gerenciamento de programas e unidades de saúde, o acompanhamento da situação e 

histórico de saúde dos cidadãos e o controle efetivo da aplicação dos recursos públicos, além 

de garantir completo alinhamento com as exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

População bem assistida Gestão reconhecidaProfissionais motivados



Gestão Estratégica e Qualidade

Plataforma de Gestão e Business Intelligence

Alcance a excelência na gestão e torne o ambiente da sua instituição de Saúde favorável para alcançar 

melhores resultados. Performance e inteligência são as premissas do nosso conceito Gestão 360° na Saúde. 

Tenha uma visão completa dos processos e evite que gargalos passem despercebidos. São cinco ofertas 

baseadas nas melhores práticas de mercado:

Para atender necessidades específicas, relate o que você precisa que estruturaremos um projeto 

personalizado para alavancar os resultados.

Quantas oportunidades estão escondidas por trás dos dados?

As soluções MV auxiliam nas tomadas de decisões e na previsão de 

tendências. Cruze grandes volumes de dados e tenha acesso ao resultado 

de todas as áreas da instituição em tempo real, a qualquer momento, em 

qualquer lugar e com o apoio da consultoria.

#turbinesuagestão

Excelência e
Acreditação

O seu negócio
do seu jeito

Gestão de
Resultados

Analytics Planejamento
Estratégico

ONA | QMENTUM | NIAHO | JCI | ISO | HIMSS Ideal para quem busca certificações e acreditações



Flow

Solução de Automação de Fluxos

Nunca foi tão fácil mapear e executar processos de forma viva e intuitiva, criar e organizar 

workflows, desenhar modelos de solicitações diversas através de formulários customizáveis, 

implementar processos automatizados em paralelo com os softwares de gestão, prever 

entregas e medir o desempenho de forma automatizada usando uma única ferramenta.

Além de autonomia para criação e correção de fluxos de trabalho com fácil ajuste e uma 

efetiva análise de gargalos, o Flow ainda possibilita a redução de custos, ajudando a garantir 

a execução das etapas pré-definidas, evitando assim possíveis desperdícios ou esquecimento 

de execução de fases que gerariam prejuízos para a empresa.



Automation

Solução da plataforma Global Health 

Processos de autorizações e elegibilidade junto às 

operadoras nunca foi tão fácil.

Com a solução Automation da plataforma Global Health, a 

instituição de Saúde tem a autonomia de automatizar seus 

processos mais repetitivos e burocráticos através de RPA 

(Robotic Process Automation).

Com isso, é possível obter uma padronização do fluxo, 

maior produtividade e agilidade na execução dos processos, 

redução de custos e remanejamento da força de trabalho 

atual para áreas estratégicas e mais produtivas.



GIF

Solução de Gestão Inteligente de Faturamento

Conte com uma plataforma inteligente que realiza a análise crítica de contas médicas abertas, 

verificando se todos os procedimentos do atendimento ao paciente foram cobrados 

corretamente e alertando quais ajustes são necessários antes dos fechamentos, com auditoria 

operacional automatizada para limpeza de contas.

1.200.170,00

33% | 395.578 67% | 804.592
Perda estimada Faturado

Elimine as
glosas

Acabe com as perdas
financeiras indevidas

Domine todo o
processo de faturamento

Controle contas
abertas

Alcance melhores
resultados

Automatize a
limpeza de contas



CLINIC

Solução da plataforma Global Health Mais que um software, o CLINIC 

conecta pacientes, médicos, unidades 

de saúde, laboratórios e farmácias, 

criando uma experiência única no 

atendimento e acompanhamento 

médico.
Agenda On-line

Recepção e Atendimento

Prontuário Eletrônico

Faturamento e TISS

60 59
INICIAR



Global Health

Plataforma de Inovação e cuidados com a Saúde

A plataforma Global Health® conecta todos os atores da saúde, colaborando 

com avanços no cuidado individual, por profissionais e instituições. Uma forma 

inovadora de compartilhar e administrar informações de saúde, sejam pessoais, 

de um grupo ou população, com toda a cadeia responsável pela sua qualidade de 

vida e bem-estar, focando na medicina preventiva, monitoramento de doenças 

crônicas e no estímulo de hábitos saudáveis para garantir mais longevidade às 

pessoas. É mais simplicidade no cruzamento de dados para análise de 

comportamentos e tendências, tanto na saúde pública quanto privada, 

contribuindo para diagnósticos e tratamentos mais precisos.

Reduz custos operacionais 

Aumenta os cuidados com a saúde

Qualifica e integra todos os serviços da saúde
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SOUL MV Apps

Plataforma de apps

Conte com aplicativos para garantir mais eficiência 

no atendimento, produtividade às equipes, visão 

estratégica do negócio e cuidado mais seguro e 

humanizado ao paciente, cidadãos e beneficiários. 



Medic MV

Aplicativo de produtividade médica

Facilita o acesso às informações do paciente fora e dentro 

do ponto de cuidado para diminuir a carga de trabalho no 

uso do prontuário, aumentar a comunicação e facilitando o 

fluxo de trabalho médico.

Apple Mobility Partner

Medic MV



Telemedicina

Solução de atendimento à distância

Teleinterconsulta, telemonitoramento e teleorientação

• Implantação remota e rápida

• Conectividade nativa com as demais Soluções MV

• Atendimento a distância iniciado em 01 clique através do Prontuário Eletrônico do Paciente

• Acesso ao histórico de atendimento e de exames

Telemedicina



Apoio Cotações

Plataforma de Cotações e Compras

A Apoio é uma plataforma de soluções digitais especializada na área da Saúde, que tem o objetivo de 

estreitar e dinamizar o relacionamento entre as instituições e seus fornecedores, além de focar na otimização 

do processo de aquisição de suprimentos.



Command Center

Central de Monitoramento

Central de inteligência que monitora a 

performance e os indicadores da sua instituição. 

Se algo sair da conformidade padrão, protocolos 

de alertas e correções são disparados para os 

gestores da unidade.

Os indicadores e processos são acompanhados e 

analisados por um time multidisciplinar composto 

por médicos, biomédicos, enfermeiros, 

especialistas financeiros e de faturamento.



SOUL MV Home Care

Solução de Gestão de Home Care
O SOUL MV Home Care é uma solução completa para a gestão de 

unidades de saúde especializadas no cuidado domiciliar, facilitando o 

controle administrativo e integração das áreas internas. A tecnologia 

contribui com a qualidade do atendimento médico domiciliar, promove 

a segurança do paciente e fortalece a gestão corporativa.

Humanização
Solução que ajuda a otimizar

a gestão do cuidado ao paciente

Segurança
Prontuário Eletrônico reconhecido

como o nº1 da América Latina

GestãoIntegração
100% integrado à

plataforma SOUL MV

BI com informações qualificadas

para a tomada de decisão



Infraestrutura

Solução para Gestão de TI

Integramos em nosso portfólio soluções e serviços em infraestrutura de TI com 

inteligência de negócios, cloud services, segurança e continuidade, ativos e 

projetos e serviços gerenciados.

Nosso foco é evoluir a TI das instituições por meio de serviços e tecnologias 

conectados ao negócio.

Inteligência de Negócios
Gerenciamento de dados para melhorar todo 
seu negócio.

Segurança e Continuidade
Prevenção que garante a eficiência da sua 
operação.

Ativos e Projetos
Expertise para coordenar as mais diversas 
tecnologias.

Cloud Services
Implementação, migração e suporte do 
ambiente cloud.

Serviços Gerenciados
Soluções para todas as frentes da sua 
infraestrutura de TI.



Universidade MV

Plataforma de Gestão do Conhecimento

Com o objetivo de capacitar os usuários das soluções MV e demais profissionais da Saúde, a 

Universidade MV é uma plataforma que reúne cursos e treinamentos sobre os sistemas, além 

de temas como gestão, tecnologia e processos da área.

Uma verdadeira biblioteca de conteúdo estruturada com vídeos interativos, infográficos e guias 

práticos, contando com opções de cursos presenciais personalizados e aulas ao vivo.

Conteúdos disponíveis 

durante 24h

Ambiente didático e 

interativo

Autogestão do processo 

de aprendizagem 

Estudos a qualquer momento 

e em qualquer lugar

Motivação e retenção 

de talentos

Desenvolvimento de 

habilidades técnicas



Green Soluções

Soluções de Saúde sem Papel

Tecnologia que agrega inteligência aos processos, propondo um novo jeito 
de trabalhar: totalmente sem papel. 

Como integradora de soluções, a GREEN fornece serviços especializados 
em automação de processos e gestão de conteúdo, substituindo 
documentos físicos por digitais com validade legal, proporcionando mais 
organização, agilidade e segurança aos processos. 

A GREEN fornece soluções para a gestão das 

organizações de saúde totalmente sem papel. A 

instituição ganha em produtividade e mais espaço, 

já que as áreas destinadas à guarda de arquivos 

físicos podem ser reaproveitadas para outros 

fins, além de mais organização, agilidade e 

segurança aos processos. 

Saúde sem Papel



Ciclo Digital da Receita

Solução da Green

Já pensou em executar todo o ciclo de receita de forma 
remota? Desde o processo de autorização, passando pela 
montagem, envio e auditoria de contas, até a gestão de 
resultados. Tudo 100% digital e zero volume de papel.



Healthcare Alliance

Plataforma de soluções especializadas na Saúde

A plataforma reúne as melhores empresas especializadas em serviços e produtos 

para instituições de Saúde, para que elas ofertem o que têm de melhor.

Seu objetivo é promover e desenvolver alianças no Sistema de Saúde, criando 

um portfolio, com parceiros de renome no mercado, além de disponibilizar todas 

as soluções de forma integrada, contribuindo para criação de um Sistema de 

Valor Sustentável e a evolução do Setor.



www.mv.com.br


