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SOBRE NÓS



Conheça a E-VAL Saúde



MADICS SIGN



MADICS PEP

✓ Software de assinatura digital do prontuário 
eletrônico do paciente, em especial com tokens ou 
cartões integrado ao sistema clínico hospitalar;

✓ Permite a eliminação do papel com validade 
jurídica.

✓ Assinatura;

✓ Validação segura;

✓ Aderência as acreditações;

✓ Arquitetura flexível;

✓ Alta disponibilidade;

Principais funções

MADICS SIGN



+ Propriedades dos componentes

✓ Assinatura em lote; 

✓ Capacidade de verificação e busca inteligente do 
local onde estão armazenados os certificados 
digitais;

✓ Gerenciamento do  processo  desde o processo de 
requisição para chamada de senha até a realização 
de assinatura;

✓ Possiblidade de configuração de perfil de ativação 
de chaves.

MADICS SIGN



MADICS GED



MADICS GED

✓Módulo de assinatura para arquivos digitalizados, 
seja ele em sistema de arquivo ou para sistemas de 
gerenciamento eletrônico de documentos que 
possibilita a total eliminação do papel dos 
processos, atendendo as necessidades de 
gerenciamento, pesquisa e consultas de 
prontuários médicos. 

✓ Assinatura Digital em lote: integrado aos sistemas 
de gestão hospitalar, PEP e outros recursos.

Principais funções

MADICS GED



Benefícios da solução

✓ Livre da necessidade de arquivos, impressões e 
assinaturas manuais;

✓ A redução de custos com armazenamento interno e 
externo de documentos. Além de normatizar os 
procedimentos para classificação, avaliação, 
transferência, recolhimento, guarda e eliminação 
de documentos eletrônicos;

✓ Sem necessidade de integração com os sistemas de 
gestão hospitalar; 

✓ Possibilita assinatura utilizando o método de 
pastas, já utilizado pelos sistemas de digitalização 
de documentos.

MADICS GED



HSM



Atributos da solução

✓ Geração e Armazenamento de chaves 
criptográficas;

✓ Segurança – proteção de dados confidenciais e 
aplicativos críticos;

✓ Alta disponibilidade;

✓ Aderência aos padrões FIPS 140-2 Nível 1 e Nível 3;

✓ Consultoria básica - Reunião de acompanhamento 
do desenvolvimento do projeto, resolução de 
dúvidas e validação de resultados;

✓ Consultoria avançada - Além dos benefícios da 
consultoria básica, ainda é possível treinar sua 
equipe com especialistas da solução, obter 
consultoria especializada, entre outros benefícios.

HSM - Hardware Security Module



Benefícios da solução

✓ Redução de riscos - Redução de riscos operacionais 
mantendo garantia de entrega do serviço podendo 
contar com equipe de atendimento e suporte;

✓ Fácil gerenciamento - Plataforma única e 
centralizada com controle de acesso de chaves 
criptográficas e flexibilização na importação das 
chaves;

✓ Integrações - Integração com vários produtos do 
mercado para armazenamento, banco de dados, 
sistemas operacionais, sistemas de arquivos e 
outros;

✓ Suporte a tecnologias - Grande quantidade de 
tecnologias suportadas no que diz respeito a 
suporte API, gerenciamento de rede, autenticação, 
entre outros.

HSM - Hardware Security Module



CERTIFICADO 

DIGITAL



CERTIFICADO DIGITAL

✓ Fornecedor completo e centralizado de certificados 
para garantir todos os insumos necessários para a 
eliminação do papel, garantindo o sucesso do 
projeto dos nossos clientes.

CERTIFICADO DIGITAL

Principais funções

✓ Controle do projeto do início ao fim;

✓ Atendimento especializado;

✓ Validação segura;

✓ Gestão de todo projeto de certificação;

✓ Fornecedor unificado no projeto.



Opções de Certificado Digital

A1 LOCAL

A1 NUVEM

A3 HSM A3 em PSC

A3 LOCAL



Embasamento jurídico

✓MP 2.200/01: regulamenta o uso do 
certificado digital ICP-Brasil;

✓ Suporte pela Resoluções:

✓ CFM 1821/07, CFO 91/09 e COFEN 429/12: que 
atendam ao nível 2 (NGS-2) do Manual de 
certificação SBIS.

✓ CFF 555/2011: que regulamenta o registro, a 
guarda e o manuseio de informações resultantes 
da prática da assistência farmacêutica nos 
serviços de saúde.

✓ CFFA 415/2012: que dispõe sobre o registro de 
informações e procedimentos fonoaudiólogos em 
prontuários.

✓ COFFITO 414/2012: que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do registro em prontuário pelo 
fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá 
outras providências

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2001/medidaprovisoria-2200-2-24-agosto-2001-391394-publicacaooriginal-1-pe.html
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2007/1821
http://transparencia.cfo.org.br/ato-normativo/?id=1360
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012_9263.html
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/555.pdf
http://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_415_12.htm
https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1727


Aderência Manual SBIS

✓Manual SBIS 4.3/2019 - Requisitos NGS-2: 
Certificado Digital, Autenticação por 
Certificado Digital, Assinatura Digital, 
Digitalização de Documentos, Carimbo de 
Tempo, Impressão de Registro Assinado 
Digitalmente – que viabilizam a eliminação 
do papel.

http://www.sbis.org.br/certificacao/Manual_Certificacao_SBIS-CFM_2016_v4-2.pdf


ADOBE SIGN



O que o Adobe Sign?

É  a solução que  permite assinar eletronicamente  
documentos, a qualquer hora e lugar! Tudo isso de 
maneira rápida, segura e prática.

Proporcionando assim que empresas otimizem seus 
processos de assinatura de contratos, organizem seus 
fluxos e demandas. Além de reduzir custos e tempo.

✓ Assinatura eletrônica;

✓ Monitoramento e gerenciamento de documentos enviados 
para assinatura;

✓ Assinatura, monitoramento e envio de documentos através 
de qualquer dispositivo como tablets e celulares;

✓ Envio de documentos para várias pessoas em apenas 1 clique;

✓ Integrações com Microsoft Office, Sales Force, Google, Paypal 
entre outros;

✓ Coletar pagamentos e assinaturas em uma mesma transação.

Funções em Destaque



A E-VAL Saúde, ao longo da sua trajetória, acredita que 
no mundo globalizado e toda e qualquer comunicação 
acontece online, as decisões  podem ser tomadas à 
distância também.

Depender de papel agora é algo do passado e a 
parceria com a líder de mercado Adobe na  solução 
Sign vem justamente mostrar essa nova realidade.  

Impactos & Benefícios

Redução de até 

91% no impacto 

ambiental, 
comparado a 

outros processos 
impressos.

Assinaturas 
eletrônicas 

reduzem em  90% 
os custos com os 

tradicionais papel e 
caneta. 

Economia de até 

92% do tempo no 

fluxo de assinaturas 
de contratos 

(individuais e em 
massa).

Eficiência Operacional

Aumento de Receita

Melhora da 
Experiência do Cliente

Análise de Melhorias 
do Processo



INSTALAÇÃO



✓ Solução com instalação em nuvem;

✓ Investimento inicial baixo e custos previsíveis;

✓ Sem necessidade de aquisição de servidores;

✓ Atualizações periódicas e incluídas na assinatura;

✓ Suporte técnico ágil.

✓ Solução com instalação no hospital, clínica ou 
laboratório;

✓Maior controle da empresa na implantação;

✓ Aproveitamento dos recursos da instituição;

✓ Dados sobre responsabilidade do hospital e clínica.

On Premise

Cloud

ON PREMISE

CLOUD



ONDE ESTAMOS



Onde estamos

HOSPITAIS,
CLÍNICAS E

OPERADORAS

+10
HOSPITAIS

ANAHP

+70 MIL
USUÁRIOS

+300
CLIENTES

+35
INTEGRAÇÕES

100% DOS
HOSPITAIS

HIMSS7
NO BRASIL

+7
OSS

+10
HOSPITAIS

FILANTRÓPICOS
E SANTAS

CASAS

+60
CLIENTES PHILIPS



E-VAL E PHILIPS

11 ANOS DE PARCERIA



Obrigado!

E-VAL Saúde

+55 3670 3825
www.evalsaude.com.br


