
INTEGRAÇÂO E MONITORAMENTO EFICIENTE DE SISTEMAS DE SAÚDE  

IMPLEMENTANDO HL7 

 

 

A InterOpera tem larga experiência na construção de interfaces HL7 para 

diferentes áreas como laboratórios, centros de diagnósticos por imagem, PEPs 

e também para que outras aplicações possam intercambiar dados, usando o 

Mirth Connect.  

A equipe da Interopera é formada por especialistas em HL7 e em Mirth, tendo 

vasta experiência na construção de interfaces HL7 personalizadas para 

conectarem clínicas com laboratórios, laboratórios com hospitais, fontes de 

reembolso com hospitais, médicos e clínicas.  

Seja qual for a necessidade, construímos uma solução eficiente. 

 

PORQUE O MIRTH CONNECT 

 É um mecanismo de código aberto, sem custos para licenciamento 

 A construção e manutenção de interfaces é mais econômica 

 É a arquitetura de integração Open Source mais utilizada  

 Oferece diferentes métodos de comunicação  
 
 

ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO COM HL7 E MIRTH  

 PEP/RES/S-RES 

 Laboratórios 

 Faturamento 

 Dispensação de Medicamentos 

 Plataformas e Centros de Diagnósticos por Imagem 

 App´s de terceiros 

 Dispositivos e equipamentos médicos 
 

 

NOSSAS SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM HL7 E MIRTH 

 Habilitam o intercâmbio de dados através de mensagens HL7 dos tipos: 

ADT, DFT, ORM, ORU, BAR, SIU, OML 

 São eficientes e precisas também para mensagens HL7 estendidas (Z) 

 Perfeita troca de dados e de informações pelas aplicações 

 Simplifica e acelera o intercâmbio de altos volumes de mensagens HL7 

de forma eficiente 



Imagem: Taction  

 

 

O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

As organizações que implementam Mirth Connect permitem e facilitam o 

intercâmbio de informações de saúde: coletam, organizam e intercambiam 

informações clínicas e de faturamento entre hospitais e prestadores, 

aprimorando a eficiência no gerenciamento dos dados da assistência médica. 

Os sistemas de registros eletrônicos em saúde, quando integrados, criam 

melhores relacionamentos entre pacientes e prestadores, tornando os serviços 

de saúde, mais eficientes. 

 

 

ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO  

 Consultoria e análise do processo de negócios do cliente para troca de 

dados entre as aplicações/organizações 

 Definição e construção do modelo de dados HL7 específico para os dados 

do cliente, e que este, seja de fácil compreensão para os integradores 

 Desenvolvimento de perfis para as mensagens HL7  

 Implementação dos mecanismos para integração das aplicações 

 

 

 

 



 

INTERFACES PARA GERENCIAMENTO DA TRANSIÇÃO DE CUIDADOS 

 Permite que informações do paciente sejam inseridas e acessadas onde 

e quando necessário 

 Permite que os dados fluam automaticamente através em um fluxo 

contínuo, rápido e de baixo custo 

 Ajuda a eliminar as más transições de cuidados e ameaças aos pacientes 

 Aprimora a continuidade e qualidade dos cuidados, a segurança do 

paciente e os resultados do tratamento 

 Evita ineficiências e custos adicionais com duplicidade de exames,  

 Evita a longa espera por documentos médicos em papel e baseados em 

informações incompletas 

 Sistemas de registro eletrônico de informações de saúde fragmentados, 

podem vir a se tornarem uma tripla ameaça, aumentando a 

vulnerabilidade dos pacientes, custos e ações juridicas. 
 

 

 

NOSSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

 Impulsionam um alto ROI, via baixo custo de implementação e integração, 

direcionados a substituição de sistemas antigos/existentes por 

incapacidade de facilidades de intercambiarem informações 

 Ativa o reaproveitamento de dados e roteamentos para obtenção de 

melhores resultados 

 Avalia o modelo de atendimento ao paciente 

 Fornece o melhor Custo-Benefício para desenvolvimento e manutenção 

de seus pontos de intercâmbio de dados 

 

 

 

 

 

Entre em contato.... 
 

 

 

Skype: paulorades 

info@interopera.com.br 

radespaulo@gmail.com 

11-9-8837-3472 
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