
Estrutura modular e flexível para se adequar ao seu negócio
Independente do tipo de serviço ou porte, o Hemote Plus 
atende às necessidades de cada negócio de acordo 
com o seu cenário. 

Veja também como podemos a judar na gestão em outras 
áreas da saúde: Com softwares inovadores e utilizando da 
tecnologia para servir a vida, a integração entre as soluções 
é o diferencial para uma gestão de sucesso. 
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Gerencie todas as etapas do ciclo de sangue do seu negócio

O Hemote Plus é a solução da Sofis Tecnologia para a gerência completa dos serviços 
de hemoterapia públicos e privados. Um produto que interliga e administra todas as 
etapas do processo de doação de sangue e transfusão de hemocomponentes, seguindo 
rigorosamente as normas da ANVISA e a legislação vigente.

A contratação de softwares especializados garante a padronização de processos, a 
otimização do tempo e a diminuição dos erros e custos, tornando a sua empresa mais 
competitiva, eficiente e segura. Todos os produtos da Sofis Tecnologia seguem rigoro-
samente as legislações municipais, estaduais, federais e as RDCs da Anvisa. São solu-
ções modernizadas, garantindo que o seu negócio esteja em constante atualização, 
com procedimentos e requisitos de qualidade.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E 
TOTAL ADERÊNCIA ÀS NORMAS 
DE ACREDITAÇÕES DE QUALIDADE

Atende integralmente ao padrão 
ISBT 128

Acesso online facilitando integração 
com agências transfusionais

Permite o recebimento de bolsas 
de outras instituições 

Rastreabilidade dos acessos e 
operações realizadas

Gestão conjunta do estoque das 
agências transfusionais interligadas

100% habilitado para os novos 
procedimentos do NAT 

Atualizações periódicas com novas 
funcionalidades

Clientes são considerados por nós como grandes parceiros de 
negócio. Confira alguns dos clientes que possuem a solução 

Hemote Plus e seus cases de sucesso.



Hemote Plus | Gestão Hemoterápica

www.sofis.com.br

CONJUNTO DE MÓDULOS 

Permite a integração e o gerenciamento 
de todas as funções da solução

Resultado do trabalho de uma equipe 
empenhada, experiente e sempre 
comprometida com a qualidade e os 
resultados de seus clientes, o Hemote 
Plus está em constante evolução. 

NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO 
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS, 
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E 
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.

EXPERTISE E QUALIDADE

Coletas externas online e offline

Consulta de compatibilidade de bolsas 
no estoque

Cálculo da validade de hemocompo-
nentes

Impressão de textos e documentos no 
local da coleta

Recomendação de fracionamento 
conforme possibilidade de produção

Alerta de fenótipo raro

Armazenamento Estoque

Fracionamento Imuno
Hematologia I

TransporteControle
Transfusional

ExpediçãoFaturamento
Diretor

Administrador

Controle de 
Qualidade

Hemorrede

Interfaceamento

Doação de
sangue

Cadastro
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Triagem
Clínica
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SISTEMA ÚNICO DE 

PADRONIZAÇÃO
=

1 ÚNICO SISTEMA

CONTROLE DE TODAS AS OPERAÇÕES

RESULTADOS PARAMETRIZADOS

- 80% PROBABILIDADE 
DE ERROS

MESMA FORMA DE USO

OU

50 UNIDADES EM 

ESTADOS DIFERENTES

APENAS UMA 

ÚNICA AGÊNCIA 

TRANSFUSIONAL

REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA 

NOVAS REGRAS DE LEGISLAÇÃO 

ACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Criado e moldado em rotinas de hemocentros e bancos de sangue no contexto da 
saúde brasileira, o Hemote Plus possui uma arquitetura modular que se adequa às ne-
cessidades de cada serviço, bastando habilitar ou não as suas funcionalidades. 

ATENDENDIMENTO DESDE AS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS LOCAIS ATÉ OS SERVIÇOS 
HEMOTERÁPICOS COM GRANDE ABRANGÊNCIA.

FLEXIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO
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INTERFACEAMENTO 
COM EQUIPAMENTO

registram e tra-
duzem em dados

Emissão eletrônica de Hemo-
prod e de relatórios exigidos 
por legislação, permitindo a 
dispensa do controle manual

CONTROLE INTELIGENTE 
DO FATURAMENTO 

redução de 
erros e custos

Integração com os sistemas 
Monetário (Gestão Financeiro 
e de Faturamento) e GCA 
(Gestão de Compras e Abaste-
cimento) da Sofis Tecnologia

PADRÃO ISBT 128

atende 
integralmente

Cadastro no Redome e emis-
são de relatórios oficiais para 
órgãos reguladores adequa-

do à legislação brasileira

RASTREABILIDADE DE 
OPERAÇÕES

Consulta ao perfil  
do doador

Incluindo descrição comple-
ta, resultados sorológicos, 
respostas dos questionários 
de doações anteriores, 

entre outros

FUNCIONALIDADES E DIFERENCIAIS

Para instituições públicas e privadas, a otimização de tempo, cálculos 
integrados, processo automatizado e interfaceamento dinâmico. 

HEMOPROD REDOME



ADAPTÁVEL A QUALQUER
SERVIÇO DE HEMOTERAPIA

HEMOTE PLUS EM NÚMEROS

CLIENTES COM CERTIFICAÇÕES
OBTIDAS ATRAVÉS DA SOLUÇÃO

USUÁRIOS TREINADOS

+5MIL
LICENÇAS IMPLANTADAS

+2.000

ANOS DE MERCADO

+25 ANOS
INTERFACEAMENTOS COM 

EQUIPAMENTOS DO MERCADO

+30 DISPONÍVEIS

Hemocentros

Serviços de 
Hemoterapia

Agências Transfusionais

Unidades de Coleta 
e Transfusões



SEGURANÇA À 
BEIRA DO LEITO

RESULTADOS
EM UM CLICK
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GERENCIAMENTO COMPLETO PARA OS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA
Interligue e administre todas os processos com as melhores soluções do mercado.

CONTROLE 
BIOMÉTRICO 

www.sofis.com.br

Com o Hemote ID, os profissionais são 
capazes de validar as bolsas de sangue 
no ato do processo de transfusão e identi-
ficar eletronicamente os dados pessoais 
de pacientes à beira do leito, englobando 
o registro de sinais vitais e reações.

O WebLaudo permite a publicação dos 
resultados de exames e doações em uma 
plataforma online, diretamente no site da 
sua instituição, estimulando a comunicação 
com doadores, pacientes e profissionais de 

saúde através da tecnologia móvel.

O Hemote Bio atua integrado ao Hemote 
Plus e fornece a segurança no controle 
biométrico do processo de doação de 
sangue na identificação dos doadores 
em todas as etapas do processo, garan-

tindo máxima segurança e qualidade.

hemotebio hemote idweblaudo



A tecnologia da informação (TI) vem se tornando um recurso 
fundamental em instituições voltadas para a área da saúde e 
revelando quão importante é a tecnologia para a gestão estratégica 
dessas organizações.

A Sofis Tecnologia é referência no mercado de TI para a saúde
proporcionando aos seus clientes uma gestão e infraestrutura
eficiente e consciente de todos os padrões de segurança, através de 
soluções que são capazes de promover, além da satisfação do 
paciente, um padrão elevado de qualidade dos recursos e processos. 
Nossas soluções permitem o uso dos recursos tecnológicos alinha-
dos às necessidades do mercado de saúde. Estamos presentes desde 
a avaliação e concepção do projeto, até implantação e suporte da 
solução.

Por isso, sempre atenta às necessidades de maior segurança dos pa-
cientes na área de saúde, a linha de produtos da Sofis Tecnologia 
para esse mercado é constantemente ampliada e atualizada, 
desenvolvendo soluções que atendem as legislações federais, 
estaduais e municipais, resoluções da ANVISA e recomendações de 
agências acreditadoras em programas da ONA, AABB, PALC, dentre 
outras.

Sendo uma das poucas empresas brasileiras credenciadas a utilizar 
o padrão ISBT 128, um método de identificação, rotulagem e proces-
samento de sangue humano, tecidos e produtos de terapia celular, 
que aumenta o nível de padronização na medicina transfusional, 
desenvolvido pelo ICCBBA (Conselho Internacional para a uniformi-
zação em Automação de Bancos de Sangue), ligada à Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Siga e compartilhe.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Comercial 
contato@sofis.com.br

Suporte
suporte@sofis.com.br

Telefone
(21) 2221-6765

Onde estamos
Av. das Américas, 3301 - Bloco 04 -
Salas 305/306 - Barra da Tijuca | RJ

SOBRE A SOFIS

Entregamos valor para nossos clientes 
através de soluções em softwares para a 
gestão completa de instituições de saúde. 

Desenvolvemos projetos para que a sua 
organização ofereça o melhor em qualidade 
e cuide com excelência do maior bem de 
seus clientes: a vida.


