


E-VAL SAÚDE 

Quem somos | O que fazemos 



GRUPO E-VAL 



Grupo E-VAL 

Fundada em 2004, a E-VAL possui mais de 60 colaboradores e também mais de 300 clientes no Brasil. 



Destaques 

Os nossos serviços possuem benefícios como:  

 

a redução de custo, melhora operacional e 
processos.  

 

 

Proporcionando ao cliente que adota nossas 
soluções: segurança, ROI, tecnologia. 

 



Destaques 

Os nossos serviços possuem benefícios como:  

 

Redução 
 de custos 

Proporcionando ao cliente que adota nossas 
soluções: 

Melhora operacional  
e de processos.  

Segurança  ROI Tecnologia 



SOBRE NÓS 



Áreas de Atuação 

• Especializada em transformação digital, 
em especial a eliminação do papel 

• Entre as aplicações, destacam-se o uso 
em PEP, receita, atestado e demais 
documentos de seu hospital, operadora, 
laboratório ou clínica  

• A E-VAL Saúde atua há mais 11 anos no 
mercado da saúde com diversas 
soluções próprias e integradas com 
parceiros  

 



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 

+60 
CLIENTES MV 



LGPD NA SAÚDE 



Como a Lei impacta o setor da Saúde? 

Uso da inteligência artificial e 
outras tecnologias por meio da 

interoperabilidade  

Transparência no uso de dados  Uso de softwares habilitados  

Coleta  e armazenamento dos 
dados dos pacientes em 

sistemas autorizados 

Aumento da segurança por 
meio de políticas de 

privacidade 



EMBASSAMENTO 

JÚRIDICO 



Embasamento jurídico 

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

Lei 14.063/20: regulamenta os tipos 
de assinatura eletrônica para o setor 
público. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2001/medidaprovisoria-2200-2-24-agosto-2001-391394-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14063-23-setembro-2020-790659-publicacaooriginal-161547-pl.html


SEGURANÇA DE 

DADOS 



Segurança de Dados 

Aumento dos ataques 
Cibernéticos na Europa, Oriente 

Médio e África 

Aumento dos ataques cibernéticos 
nas Américas  

Aumento dos ataques cibernéticos 
na Ásia-Pacifico 

foi o aumento dos ataques cibernéticos no Brasil  
5° lugar entre os países que mais tiveram ataques 

por organização 

Foi o aumento dos ataques 
cibernéticos em todo o mundo 

66% 29% 

36% 34% 13% 



SOLUÇÕES 



Soluções 

E-valSign MADICS SIGN 

Soluções que geram redução de custos, agilidade e segurança para sua empresa. 



MADICS-SIGN 



O que é MADICS SIGN? 
+300 

CLIENTES 

Ferramenta completa de assinatura eletrônica avançada e qualificada 
integrada ao EMR para reduzir os custos associados a  grandes volumes, 
com documentação 

Integrada ao EMR para reduzir os custos associados a  grandes volumes, 
com documentação e com toda segurança para PEP. 

 

Mantém a recomendação de assinatura digital ICP-Brasil, que elimina a 
necessidade de registros impressos mediante cumprimento obrigatório 
dos requisitos do Manual de Certificação SBIS/CFM nível 2 (NGS2); 

 



Benefícios MADICS SIGN 

Menor 
complexidade do 
hospital sem papel 

Redução de custos com 
armazenamento 

Validade jurídica dos 
documentos 

Eliminação de papel e 
impressões 



Como o MADICS SIGN pode ajudar? 

Elimina a necessidade de registros 
impressos, problemas de logística, 
utilizando a assinatura eletrônica. 

Redução de custos com armazenamento 
em papel, não sendo mais necessário a 
impressão e manuseio físico. 

Ganhos significativos em termos de 
qualidade da informação, dado que 
todos os registros serão digitais. 

Processos difíceis, 
lentos e manuais com 

papel. 

Tempo para fechamento 
de conta médica e 

pagamento. 

Custo com 
Armazenamento. 



Impactos e Benefícios 

A eliminação definitiva do papel com o 
prontuário eletrônico do paciente da saúde; 

 

Redução de custos; 

 

Alto Desempenho; 

 



Impactos e Benefícios 

Assinatura digital dos prontuários do 
paciente atendendo todos os requisitos 

legais 

Integração aos principais PEPs do mercado; 

 

Suporte aos modelos de assinatura 
eletrônica e tipos de certificados. 

 



e-valSign 



O que é o e-valSign? 
+300 

CLIENTES 

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. 

 



Principais recursos 

Assinatura eletrônica; 

 

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

 

Envio de documentos para várias 
pessoas em apenas 1 clique. 

 



Como o e-valSign pode ajudar: 

Processos 100% digitais, com assinaturas 
eletrônicas, seguras e confiáveis. 

Automatizar processos que utilize muitos 
documentos. 

Automatizar fluxos de trabalho, para garantir o 
formulário das versões certas dos documentos, 
de cada etapa de qualquer processo. 

Reduzir erros e 
omissões. 

Agilizar processos 
manuais. 

Simplificar processos 
impressos. 

Reduzir o tempo de 
ciclos de contratos. 

Funcionários, clientes e parceiros assinam 
facilmente documentos com apenas alguns 
cliques. 



Benefícios internos do e-valSign: 

Departamento  
Administrativo: 

Assinatura de contratos, 
ordens de compra e 

pagamentos.  

Jornada do Paciente: 
Geração e gestão do 

prontuário eletrônico, 
prescrição e emissão de 

atestados. 

Recursos Humanos (RH): 
Acordos, licenças, 

documentos necessários 
no ato da contratação ou 

rescisão e até mesmo 
códigos de conduta.  

Departamento Financeiro: 
Autorização de depósitos 

e pagamentos, imposto de 
renda (IR) e controle e 

aprovação do fluxo 
financeiro.  



Impactos e 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  



Impactos e Benefícios 

Melhora da Experiência do Cliente 

 

Análise de Melhorias do Processo 

 

Aumento de Receita 

 



Obrigado! 

E-VAL Saúde 

+55 3670 3825 
www.evalsaude.com.br 


