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RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA E VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – CISAMUSEP 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2018, às 08h, na sala do Conselho 

Diretor do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para a demonstração do sistema e 

avaliação da pontuação técnica referente à Tomada de Preços nº 01/2018 – CISAMUSEP, que 

tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sistema 

Informatizado de Gestão de Saúde, compreendendo a migração de dados, implantação do 

sistema, treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte técnico e 

manutenção com locação do software ao CISAMUSEP, por parte da comissão técnica formada 

por colaboradores dos setores de Agendamento, Faturamento, Enfermagem e Odontologia do 

CISAMUSEP, conforme tabela de pontuação constante no Anexo V do referido Edital. 

Compareceu a presente sessão a Comissão de Apoio designada pelo CISAMUSEP, 

através da Resolução nº 036/2018, para avaliar o Sistema de Gestão de Saúde, composta pelos 

membros Carina Aparecida Xavier, Juliana Garcia da Rocha Crotti, Leandro Miranda e Sylmara 

Bessani Paixão Zucoloto, compareceram também o representante legal Sr. Leonir Zarpelon e o 

responsável técnico pela demonstração do sistema Sr. Bruno Frey ambos da empresa CNPJ: 

05.982.200/0001-00 – IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSESSORIA LTDA – 

EPP. 

Iniciada a demonstração do sistema a Comissão avaliou os itens conforme tabela 

abaixo: 

10.1 – AGENDAMENTO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de 
saúde específica ou para qualquer outra unidade de saúde, 
respeitando parâmetros previamente definidos, como central 
de agendamentos. 

1 Obrigatório SIM 

Possibilitar a configuração de agendas de consultas por 
período, dias da semana e intervalo de horário. Possibilitar a 
configuração de consultas por horário (conforme tempo de 
atendimento) ou quantidade, por motivos de consultas 
específicos, todos ou exceto informados. Possibilitar definir 
horário de atendimento específico para unidade de saúde ou 
todas. Permitir definir agenda de consulta para agendamento 
via portal online ou aplicativo pelo próprio usuário. 

2 Obrigatório SIM 

Possibilitar a configuração de agendas de exames por 
período, dias da semana e intervalo de horário. Possibilitar a 
configuração de exames por quantidade ou quantidade por 
tempo (conforme tempo de atendimento), para todos os 
exames ou específicos. Possibilitar definir horário de 
atendimento específico para unidade de saúde ou todas. 

3 Obrigatório SIM 

Possibilitar a distribuição de vagas para consultas ou exames 
conforme a população atendida pelas unidades de saúde. 
Conforme a quantidade de consultas ou exames disponíveis 
calcular a quantidade de vagas para cada unidade de saúde 
proporcionalmente à população atendida. 

4 Pontuável SIM 

Possibilitar sistema de controle que permita, em um intervalo 
de 6 (seis) meses, que cada município consorciado tenha 
garantida ao menos uma cota de cada especialidade 
disponibilizada através da distribuição. 

5 Pontuável SIM 

Possibilitar a configuração de cotas de consultas e exames 
por quantidade e/ou valor orçado para o período. Possibilitar 
configurar cotas de consultas e exames por unidade de saúde 
de atendimento, convênio, profissional, especialidade ou 
exame, motivos de consultas específicos ou exceto 
informados. Permitir ignorar vagas de cotas para 
agendamento e autorização realizada por sobra. 

6 Obrigatório SIM 
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Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de 
consultas e/ou exames possibilitar o retorno de cota para 
utilização em novo agendamento. 

7 Obrigatório SIM 

Possibilitar realizar agendamentos de consultas através de 
encaixe quando horários disponíveis esgotados, definindo 
uma data e horário para o encaixe. Possibilitar também 
configurar e realizar encaixes pendentes para realizar 
posteriormente a autorização do encaixe. 

8 Obrigatório SIM 

Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de 
consultas por unidade de saúde de atendimento, profissional, 
especialidade, período e intervalo de horário. 

9 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas 
pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 
automaticamente ou por confirmação conforme definição de 
critério. 

10 Pontuável SIM 

Possibilitar o bloqueio dos horários de atendimento de 
exames, não permitindo agendamentos por período, unidade 
de saúde de atendimento, exame ou horários de unidades de 
saúde externas. 

11 Pontuável SIM 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames 
pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 
automaticamente ou por confirmação conforme definição de 
critério. 

12 Pontuável SIM 

Controlar feriados bloqueando agendamentos de consultas e 
exames para a data. 

13 Pontuável SIM 

Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório 
ou prestador de serviços definindo os convênios pelos quais 
cada exame é realizado. 

14 Pontuável SIM 

Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo 
de idade para agendamentos de usuários por especialidade 
de cada profissional. 

15 Obrigatório SIM 

Possibilitar agendamentos de consultas selecionando 
especialidade, profissional ou unidade de saúde. Possibilitar 
informar motivo da consulta e unidade de saúde de origem. 

16 Obrigatório SIM 

Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos 
convênios vinculados ao profissional na unidade de saúde. 

17 Pontuável SIM 

Possibilitar informar estratificação de risco para 
agendamentos de consultas definindo profissionais e 
unidades de saúde com necessidade de controle. 

18 Pontuável SIM 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas 
quando não existir consulta anterior em período 
parametrizado. 

19 Obrigatório SIM 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de consultas por 
profissional ou especialidade em mesma data. 

20 Pontuável SIM 

Possibilitar informar estratificação de risco para 
agendamentos de exames definindo unidades de saúde com 
necessidade de controle. 

21 Pontuável SIM 

Possibilitar o agendamento de procedimentos por sessões 
informando quantidade e distribuindo automaticamente as 
datas e horários de agendamento das sessões conforme 
disponibilidade. Considerar cotas de agendamentos 
disponíveis. 

22 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando 
motivo. 

23 Obrigatório SIM 

Possibilitar o envio do relatório de cancelamento de 
agendamentos de consultas/exames, individualmente para o 
Operador/Agendador. 

24 Pontuável SIM 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para o 
mesmo profissional e para a mesma data. 

25 Pontuável SIM 
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Disponibilizar calendário mensal com identificação das 
disponibilidades diárias de agendamentos conforme 
capacidade e agendamentos já realizados por profissional e 
exame. 

26 Pontuável SIM 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de 
consultas e exames os saldos das cotas cadastradas para o 
período do agendamento. 

27 Pontuável SIM 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não 
compareceu na última consulta ou exame agendado. 

28 Obrigatório SIM 

Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a 
assinatura do agendador. 

29 Pontuável SIM 

Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e 
exames com código de barras que identifique unicamente o 
agendamento. 

30 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de recomendações para consultas e 
exames por unidade de saúde de atendimento. Possibilitar o 
complemento de recomendações para exames. 

31 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas 
e exames por horário imprimindo nos comprovantes para 
orientação dos usuários no atendimento. 

32 Pontuável SIM 

Possibilitar a transferência de agendamentos de consultas e 
exames por unidade de saúde, profissional ou exame, 
unidade de saúde de origem, data e horário informando a 
unidade de saúde, profissional, especialidade e horário de 
destino consistindo a disponibilidade de horários e cotas. 
Considerar os períodos de bloqueios de agendas de 
profissionais e exames. 

33 Obrigatório SIM 

Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por 
especialidade, profissional e unidade de saúde identificando 
usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante 
e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de 
inclusão em lista de espera. 

34 Obrigatório SIM 

Possibilitar o controle das listas de espera de exames por 
exame e unidade de saúde identificando usuário, data e 
horário de inclusão, data de solicitação, unidade de saúde de 
origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar 
controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera. 
Identificar data de baixa e motivo de cancelamento conforme 
situação da lista de espera. 

35 Obrigatório SIM 

Possibilitar a importação de usuário da lista de espera nos 
agendamentos de consultas e exames. Possibilitar a baixa ou 
exclusão dos usuários na lista de espera ao obter o 
agendamento ou autorização de consulta ou exame. 

36 Pontuável SIM 

Possibilitar controlar cada etapa dos usuários em lista de 
espera identificando data, horário, responsável, prioridade, 
situação e agendamento realizado. 

37 Pontuável SIM 

Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera 
somente pela unidade de saúde de origem do usuário ou por 
unidade central de agendamento. 

38 Pontuável SIM 

Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 39 Pontuável SIM 

Possibilitar a autorização de consultas e exames para 
prestadores externos informando prestador, profissional e 
especialidade ou exame, data e horário. Possibilitar informar 
o convênio para faturamento mostrando os respectivos 
valores dos procedimentos autorizados. Possibilitar 
determinar a validade de autorizações conforme profissional 
ou exame. 

40 Obrigatório SIM 

Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames 
para cada usuário em um período determinado. Consistir a 
existência de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde 
de atendimento e o critério definido na cota. 

41 Obrigatório SIM 
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Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do 
usuário por tipo de agendamento (consultas médicas, 
consultas odontológicas, exames, sessões, transportes e 
apoios). 

42 Pontuável SIM 

Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou 
exames, com totais por profissional, exame, motivo da falta, 
unidade de saúde de atendimento. 

43 Pontuável SIM 

Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame 
em determinada data identificando horário, usuário, número 
do CNS - Cartão Nacional de Saúde, especialidade. 

44 Pontuável SIM 

Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) 
realizados e capacidade disponível mostrando percentual 
sobre disponibilidade. 

45 Pontuável SIM 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de consultas 
por unidade de saúde, profissional, especialidade mostrando 
a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados, 
bloqueios e saldo disponível. 

46 Pontuável SIM 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por 
unidade de saúde, exame mostrando a capacidade de 
atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e saldo 
disponível. 

47 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de 
agendamentos mostrando quantidade disponibilizada, 
agendamentos, sobras obtidas, atendimentos realizados, 
faltas, percentual de aproveitamento em relação à quantidade 
disponibilizada. 

48 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - agendamentos nas unidades de saúde em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
agendamentos em cada período. 
 - agendamentos dos profissionais em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
agendamentos em cada período. 
 - agendamentos de especialidades em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
agendamentos em cada período. 
 - agendamentos de exames em anos e meses anteriores, 
com percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos 
em cada período. 
- agendamentos por bairro em anos e meses anteriores, com 
percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos em 
cada período. 
 - agendamentos por logradouro em anos e meses anteriores, 
com percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos 
em cada período. 
- Eficiência de agendamento por município, especialidade, por 
profissional, por mês, anual e total do CISAMUSEP, por 
convenio, por agrupamento de convenio, tendo como 
parâmetro a cota disponibilizada expurgado eventuais 
cancelamento de agenda em relação a presença 
recepcionada.  
- Percentual de faltas, por município, especialidade, por 
profissional, por mês, anual e total do CISAMUSEP, por 
convenio, por agrupamento de convenio, tendo como 
parâmetro a cota agendada expurgado eventuais 
cancelamento de agenda em relação a falta do paciente 
expurgado falta de médico. 
- Comparativo de procedimentos necessários de acordo com 
Portaria Federal 1101, ou outra que o Governo Federal vier a 
usar, tendo coeficiente da população que efetivamente utiliza 
o SUS, por município, por microrregional, e o total do 
disponibilizado pelo CISAMUSEP, bem como comparar o 

49 Pontuável SIM 
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disponibilizado pelo CISAMUSEP acrescido dos serviços 
adquiridos através do convênio financeiro. 
- Evolução dos procedimentos especializados mensal e anual, 
dos serviços disponibilizados no ambulatório, por 
especialidade, por convênio, por agrupamento de convênio. 

Gerar gráficos de: 
 - Profissionais com maiores bloqueios de agendas por motivo 
da falta. 
 - Profissionais, especialidades, unidades de saúde com 
maiores quantidades de agendamentos em um período. 
 - Profissionais especialidades com maiores disponibilidades 
de agendamentos. 
 - Exames com maiores quantidades de agendamentos em 
um período. 
- Lista de espera por profissional, especialidade, exame, 
bairro com maiores quantidades de usuários na lista de 
espera. 
- Eficiência de agendamento por município, especialidade, por 
profissional, por mês, anual e total do CISAMUSEP, por 
convenio, por agrupamento de convenio, tendo como 
parâmetro a cota disponibilizada expurgado eventuais 
cancelamento de agenda em relação a presença 
recepcionada.  
- Percentual de faltas, por município, especialidade, por 
profissional, por mês, anual e total do CISAMUSEP, por 
convenio, por agrupamento de convenio, tendo como 
parâmetro a cota agendada expurgado eventuais 
cancelamento de agenda em relação a falta do paciente 
expurgado falta de médico. 
- Comparativo de procedimentos necessários de  acordo com 
Portaria Federal 1101, ou outra que o Governo Federal vier a 
usar, tendo coeficiente da população que efetivamente utiliza 
o SUS, por município, por microrregional, e o  total do 
disponibilizado pelo CISAMUSEP, bem como comparar o 
disponibilizado pelo CISAMUSEP acrescido  dos serviços 
adquiridos através do  convênio financeiro. 
- Evolução dos procedimentos especializados mensal e anual, 
dos serviços disponibilizados no ambulatório, por 
especialidade, por convênio, por agrupamento de convênio. 
-Gerar gráficos dos atendimentos por unidade de 
atendimento, com os dados dos usuários e sinais vitais dos 
usuários atendidos. 

50 Pontuável SIM 

 

10.2 – ATENDIMENTO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Possuir prontuário eletrônico, de acordo com a legislação 
vigente, que atenda os seguintes estágios de atendimento: 
recepção de usuários, triagem/preparo de consultas e 
atendimento médico conforme estrutura das unidades de 
saúde. 

1 Obrigatório SIM 

Permitir recepção de usuários pré-agendados com 
possibilidade de inclusão de usuários de procura 
espontânea, com seleção da ordem de atendimento. 
Possibilitar a recepção de usuários por leitura de códigos de 
barras dos agendamentos. 

2 Pontuável SIM 

Na recepção de usuários possibilitar a utilização de biometria 
para identificação de usuários. 

3 Obrigatório SIM 

Exigir no cadastro do usuário os seguintes dados 
obrigatórios no momento do cadastro: nome completo, 
endereço completo, Unidade de Saúde de Referência, 

4 Pontuável SIM 
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Cartão Nacional de Saúde, documento legal de identificação, 
telefone, nome da mãe, sexo e data de nascimento. 

Possibilitar o cadastro no nome social do usuário; 5 Pontuável SIM 

Permitir o registro de triagem ou preparo de consultas de 
cada usuário (peso, altura, pressão arterial, pulsação arterial, 
frequência respiratória, cintura, quadril, perímetro cefálico, 
glicemia capilar, saturação) durante a pré-consulta. Permitir 
registrar os procedimentos realizados pela triagem de 
consultas. Permitir informar saída do atendimento com 
informação de encaminhamentos quando os usuários que 
não necessitam atendimento médico. Possibilitar a 
impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de 
Comparecimento e Guias de Referência e Contra 
Referência. 

6 Obrigatório SIM 

Calcular automaticamente o IMC – Índice de Massa 
Corpórea, ICQ – Índice de Cintura Quadril, estado nutricional 
para criança, adolescente, adulto e idoso conforme idade do 
usuário. 

7 Obrigatório SIM 

Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de 
preenchimento de peso, altura e pressão arterial conforme 
ciclo de vida dos usuários (criança, adolescente, adulto e 
idoso) conforme definido em cada local de atendimento. 

8 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a 
utilização por cada local de atendimento. Ao realizar 
atendimento de paciente possibilitar informar o nível da 
avaliação de dor apresentando a respectiva descrição 
conforme faixa de valores. 

9 Obrigatório SIM 

Desenvolver ficha de estratificação editável de acordo com 
os protocolos de atendimento estabelecidos pelas Redes de 
Atendimento do Estado do Paraná.  

10 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (Protocolo 
de Manchester, HumanizaSUS) definindo níveis, tempo de 
espera para atendimento e identificação de cor. Possibilitar 
definir por local de atendimento a classificação de riscos 
adotada. Ao realizar atendimentos de pacientes possibilitar 
informar o nível de classificação de risco conforme local de 
atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme 
classificação de risco identificando a respectiva cor e 
apresentando tempo de espera quando excedido. 

11 Obrigatório SIM 

Possuir campo na estratificação de risco para informar o 
nome do profissional que a realizou. 

12 Obrigatório NÃO 

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de 
riscos e ocorrências vinculando aos respectivos níveis de 
classificação de riscos. Ao realizar atendimentos de 
pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de 
riscos e ocorrência gerando automaticamente o nível de 
classificação do risco. 

13 Pontuável SIM 

Possuir o registro de atendimentos médicos 
complementando a triagem/preparo de consulta do usuário 
com informações de anamnese, queixas, exame físico, 
histórico clínico, procedimentos realizados pelo médico, 
prescrições de medicamentos, requisições de exames, 
prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. 
Listar os usuários previamente triados identificando 
respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco 
e tempo de espera. Possibilitar o encaminhamento de 
usuários para observação ou internação. Identificar 
automaticamente os usuários já atendidos pela 
triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento 
médico. 

14 Obrigatório SIM 

Possuir o registro de atendimentos médicos 15 Pontuável SIM 
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complementando a triagem/preparo de consulta do usuário 
com informações de anamnese, queixas, exame físico, 
histórico clínico, procedimentos realizados pelo médico, 
prescrições de medicamentos, requisições de exames, 
prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. 
Listar os usuários previamente triados identificando 
respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco 
e tempo de espera. Possibilitar o encaminhamento de 
usuários para observação ou internação. Identificar 
automaticamente os usuários já atendidos pela 
triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento 
médico. 

Possibilitar o preenchimento de problemas e condições 
avaliadas, P.I.C. - Práticas Integrativas e Complementares, 
aleitamento materno, modalidade atenção domiciliar, NASF e 
CIAP em conformidade com a ficha de atendimento 
individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

16 Obrigatório SIM 

Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento 
médico com todas as informações sendo dispostas em ficha 
contínua. Disponibilizar atalho para acesso e posicionamento 
direto por funcionalidade da ficha de atendimento. 

17 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar 
em conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da 
Saúde. 

18 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome 
Neurológica por Zika/Microcefalia em conformidade com a 
ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. 

19 Obrigatório SIM 

Possibilitar a inclusão dos Planos de Cuidados editáveis das 
Redes de Atendimentos do Estado do Paraná. 

20 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro de Plano de Cuidados permitindo 
restrição por especialidade. 

21 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro de Estratificação do APSUS, permitindo 
o cadastro das fichas conforme necessidade do município. 

22 Pontuável SIM 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, 
declaração de comparecimento, orientações, requisição de 
exames e guia de referência e contra-referência. 

23 Obrigatório SIM 

Permitir a inclusão no prontuário eletrônico de indicadores de 
saúde e possibilitar a emissão de gráficos de 
acompanhamento por paciente ou por unidade de 
atendimento. 

24 Obrigatório NÃO 

Permitir a inclusão na aba de Sinais Vitais o parâmetro de 
Hemoglobina Glicada e Pressão Arterial, permitindo emitir 
gráficos de acompanhamento desses sinais vitais, gerando 
gráficos por paciente ou por unidade de atendimento. 

25 Pontuável NÃO 

Permitir a inclusão de impressos do CISAMUSEP onde os 
profissionais poderão, dentro do prontuário eletrônico, 
acessar esses impressos e editá-los. 

26 Pontuável SIM 

Possibilitar a impressão do histórico do atendimento somente 
das informações que forem registradas pelo profissional. 

27 Obrigatório SIM 

Possibilitar a integração com o Sistema Gestor de Maringá, 
bem como com os sistemas gestores de saúde utilizados 
pelos municípios consorciados ao CISAMUSEP. 

28 Obrigatório SIM 

Possibilitar o acesso ao histórico externo do prontuário 
eletrônico do paciente, especialmente estratificação de risco 
realizada pela Atenção Primária e Secundária. 

29 Obrigatório NÃO 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos 
anteriores do usuário por ordem cronológica de data 
possibilitando detalhar individualmente os atendimentos 
realizados. Disponibilizar acesso minimamente às 
informações de: avaliação antropométrica, sinais vitais, 
classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, 
anamnese, resultados de exames, diagnósticos, 

30 Obrigatório SIM 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php
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procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, 
requisições de exames, prescrições oftalmológicas, 
encaminhamentos, atividades prescritas nas internações, 
avaliações de enfermagem, atividades coletivas e planos de 
cuidados. 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para 
cada usuário atendido. 

31 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem 
informando orientações a usuários pela metodologia CIPESC 
– Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem 
em Saúda Coletiva. 

32 Obrigatório SIM 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma 
receita possibilitando informar posologias e quantidades 
distintas. 

33 Pontuável SIM 

Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para 
medicamentos prescritos e identificados como 
antimicrobianos. 

34 Pontuável SIM 

Permitir que os operadores dos municípios consorciados 
tenham acesso ao histórico de atendimento, plano de 
cuidados e estratificação de risco dos usuários do respectivo 
município. 

35 Obrigatório SIM 

Integrar com sistema de comunicação com o paciente para 
confirmação de comparecimento. 

36 Obrigatório SIM 

Permitir a vinculação da estratificação de risco como item 
obrigatório para realizar o agendamento de acordo com as 
Unidades de Atendimento.  

37 Obrigatório SIM 

Permitir a inclusão de imagens e laudos de exames no 
prontuário eletrônico do paciente. 

38 Obrigatório SIM 

Possibilitar informar protocolo e ocorrências classificando 
automaticamente o risco. Identificar os usuários através da 
respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco 
e tempo de espera. 

39 Pontuável NÃO 

Possibilitar que o sistema possua na tela de recepção uma 
ferramenta de priorização automática na ordem de 
atendimento do Prontuário Eletrônico, de modo que a ordem 
de atendimento seja primeiramente os cadeirantes, idosos 
acima de 80 anos, depois idosos acima de 60 anos, 
conforme legislação vigente, gestante, criança de colo, entre 
outras prioridades legais e depois pela ordem da senha já 
estabelecida no momento do agendamento e não pela 
ordem de chegada. 

40 Pontuável NÃO 

Possuir no prontuário eletrônico na aba de Procedimentos 
Realizados um campo onde o profissional consiga descrever 
o procedimento realizado. 

41 Pontuável NÃO 

Possibilitar o acesso remoto ao prontuário para consulta 
pelos médicos/odontólogos das UBS dos municípios 
consorciados, com cadastramento, senha e login. 

42 Pontuável SIM 

Possuir o registro de atendimentos médicos 
complementando a triagem/preparo de consulta do usuário 
com informações de anamnese, queixas, exame físico, 
histórico clínico, procedimentos realizados pelo médico, 
prescrições de medicamentos, requisições de exames, 
prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. 
Listar os usuários previamente triados identificando 
respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco 
e tempo de espera. Possibilitar o encaminhamento de 
usuários para observação ou internação. Identificar 
automaticamente os usuários já atendidos pela 
triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento 
médico. 

43 Pontuável SIM 
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Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento 
médico com todas as informações dispostas em ficha 
contínua. Disponibilizar atalho para acesso e posicionamento 
direto por funcionalidade da ficha de atendimento. 

44 Pontuável SIM 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, 
declaração de comparecimento, orientações, requisição de 
exames e guia de referência e contrarreferência. 

45 Pontuável SIM 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos 
anteriores do usuário por ordem cronológica de data. 

46 Pontuável SIM 

Possibilitar que o arquivo referente aos prontuários físicos 
digitalizados seja anexado ao prontuário eletrônico em um 
único arquivo para cada usuário.  

47 Pontuável SIM 

Possibilitar o encaminhamento automático do usuário 
atendido para retirada de medicamentos prescritos. 

48 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem 
informando orientações a usuários pela metodologia CIPESC 
– Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem 
em Saúda Coletiva. 

49 Pontuável SIM 

Possibilitar que no momento da prescrição do médico, seja 
possível identificar medicamentos de uso contínuo, via de 
administração e se o medicamento está disponível no 
estoque da farmácia da unidade. Possibilitar que o 
medicamento seja pesquisado pelo nome comercial. 
Possibilitar restringir os medicamentos que podem ser 
prescritos por local de atendimento. 

50 Pontuável SIM 

Emitir receituário de medicamentos separadamente para 
medicamentos existentes em estoque, para medicamentos 
controlados (por categoria) e demais medicamentos. 

51 Obrigatório SIM 

Emitir histórico do atendimento realizado, contendo a triagem 
do usuário, anamnese, exame físico, procedimentos 
realizados, prescrições de medicamentos, solicitações de 
procedimentos, diagnóstico e encaminhamentos. 

52 Pontuável SIM 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma 
receita possibilitando informar posologias e quantidades 
distintas. 

53 Pontuável SIM 

Possibilitar repetir prescrições de medicamentos no mesmo 
atendimento informando novas composições e quantidades 
para os medicamentos. 

54 Pontuável SIM 

Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 55 Pontuável SIM 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário 
para internação ambulatorial com informação de 
acompanhamento e alta do usuário. 

56 Pontuável SIM 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário 
para atendimento psicossocial preenchendo e imprimindo a 
solicitação de atendimentos RAAS – Atendimento 
Psicossocial. 

57 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, 
doenças) dos usuários. No momento do atendimento de 
consulta, atendimento odontológico, internação, aplicação de 
vacinas devem ser automaticamente visualizadas as 
informações cadastradas para o usuário. 

58 Obrigatório SIM 

Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de 
atendimentos realizados em unidades de saúde definidas. 

59 Obrigatório SIM 

Manter no sistema, histórico de todos os prontuários 
vinculados e que foram unificados, com seus respectivos 
números, datas e demais dados individualmente. 

60 Pontuável SIM 

Permitir reverter a unificação de prontuários. 61 Pontuável NÃO 

No prontuário eletrônico, na pesquisa por usuário, vincular 
seu status de presente ou ausente em seu histórico. 

62 Pontuável NÃO 

Permitir visualizar no campo de atendimento, apenas 
usuários que foram recepcionados no CISAMUSEP. 

63 Pontuável NÃO 
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No prontuário eletrônico, permitir a recepção de pacientes e 
ordenar na agenda do médico pela ordem de senha do 
usuário. 

64 Pontuável NÃO 

Permitir bloquear idade (máxima e mínima) para 
agendamento de Consultas e Exames 

65 Pontuável SIM 

Permitir a substituição de agendamento de usuários para 
consultas/exames fora do período estipulado pelo 
CISAMUSEP, somente para operadores autorizados para tal 

66 Pontuável SIM 

Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de 
notificação obrigatória para investigação dos casos. 

67 Pontuável SIM 

Possibilitar a certificação digital das informações de cada 
atendimento por prontuário eletrônico através de assinatura 
digital do profissional por dispositivo token, em conformidade 
com o Padrão ICP – Brasil para autenticação das assinaturas 
digitais. 

68 Obrigatório SIM 

Possibilitar a assinatura digital individualmente ao término do 
atendimento ou por lote ao término de um período de 
trabalho. 

69 Pontuável SIM 

Possibilitar o armazenamento das certificações digitais dos 
atendimentos por prontuário eletrônico em banco de dados 
fisicamente separado, garantido a segurança e preservação 
das informações. 

70 Obrigatório SIM 

Possibilitar a exportação de arquivos referente aos 
atendimentos de prontuário eletrônico assinados 
digitalmente. Possibilitar a validação destes arquivos quanto 
à integridade de conteúdo e assinatura digital através de 
aplicativos de validação. 

71 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro das informações completas de 
atendimentos de consultas médicas realizados em 
atendimentos não informatizados. Possibilitar restringir os 
operadores concedendo acesso para registro dos 
atendimentos conforme profissional e período. 

72 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas 
unidades de saúde com atendimento não informatizado 
incluindo os procedimentos realizados. 

73 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados 
realizados por setores especializados (inalação, 
enfermagem). 

74 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade 
com a ficha de procedimentos do e-SUS do Ministério da 
Saúde. 

75 Obrigatório SIM 

Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de 
usuários apresentando informações de vacinas, dosagens, 
data prevista ou quantidade de dias em atraso. 

76 Pontuável SIM 

Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do 
trabalhador quando identificado a ocorrência durante a 
triagem ou preparo de consultas, atendimento de consultas 
ou atendimentos de enfermagem. 

77 Obrigatório SIM 

Possibilitar estimar a quantidade mensal de procedimentos a 
serem realizados em cada unidade de saúde. Emitir relatório 
comparando a estimativa com o realizado em cada 
procedimento, emitindo percentual atingido da programação. 

78 Obrigatório SIM 

Possibilitar a configuração de modelos de receituários de 
medicamentos distintos para cada médico. 

79 Pontuável SIM 

Possibilitar mesmo com queda da conectividade, registros da 
lista de usuários recepcionados na unidade e impressão de 
ficha de atendimento. No retorno da conectividade 
possibilitar a sincronização das recepções realizadas 
desconectadas. 

80 Pontuável NÃO 
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Possibilitar o registro de atividades coletivas informando 
data, horário de início, horário de encerramento, duração, 
participantes, população, profissionais, procedimentos 
realizados, usuários atendidos e estabelecimento. Possibilitar 
informar Temas para Reuniões e Práticas e Temas para 
Saúde em conformidade com e-SUS AB. Permitir informar 
grupo de usuários. 

81 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento 
Atenção Domiciliar identificando usuário, unidade de saúde, 
origem, CID, destino, condições avaliadas, cuidador, 
conclusão/destino elegível. Atendendo informações 
necessárias para a Ficha de Avaliação de Elegibilidade e 
Admissão do e-SUS AB. 

82 Obrigatório SIM 

Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção 
domiciliar. 

83 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar 
informando data, horário, profissional, especialidade, 
procedimentos, CID, CIAP, equipe, condições avaliadas, 
modelo de atenção domiciliar, procedimentos do e-SUS AB. 
Atendendo informações necessárias para a Ficha Ficha de 
Atendimento Domiciliar do e-SUS AB. Possibilitar a 
impressão do formulário de registro da atenção domiciliar 
listando os procedimentos realizados. 

84 Obrigatório SIM 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-AD Atenção 
Domiciliar por usuário, unidade de saúde, período e situação 
apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

85 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-
PSI Psicossocial identificando usuário, situação de rua e uso 
de álcool ou drogas, unidade de saúde, origem, CID e 
destino. Possibilitar a impressão do formulário da atenção 
psicossocial no CAPS. 

86 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-PSI 
Psicossocial informando data, horário, profissional, 
especialidade, procedimentos, CID, local da realização. 
Possibilitar a impressão do formulário da atenção 
psicossocial no CAPS listando os procedimentos realizados. 

87 Obrigatório SIM 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial 
por usuário, unidade de saúde, período e situação 
apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

88 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de Tetos Financeiros de PPI - 
Programação Pactuada e Integrada sobre procedimentos 
realizados nos atendimentos ambulatoriais e internações. 
Possibilitar definir grupos de procedimentos. Emitir relatórios 
por valor ou quantidade comparando tetos e procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares realizados. 

89 Pontuável SIM 

Emitir relatório dos atendimentos constando diagnósticos, 
procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, 
encaminhamentos, requisição de procedimentos, prescrições 
oftalmológicas, possibilitando detalhamento das informações 
de cada ficha de atendimento. Possibilitar totalizar 
atendimentos realizados por profissional, especialidade, 
unidade de saúde, motivo da consulta, município do usuário, 
bairro, faixa etária. 

90 Pontuável SIM 

Emitir relatório de CIDs de notificação diagnosticadas 
detalhando os acompanhamentos e ações realizadas. 

91 Pontuável SIM 

Emitir relatório de tempo gasto nas etapas de atendimento 
(recepção, triagem e atendimento médico), tempo de espera 
entre cada etapa, média de tempo gasto no atendimento de 
cada etapa. Possibilitar totalizações por unidade de saúde, 
setor de atendimento, profissional e especialidade. 

92 Pontuável SIM 
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Emitir relatórios de solicitações de RAAS – Atenção 
Domiciliar e RAAS – Psicossocial com totalizações por 
unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município. 

93 Pontuável SIM 

Emitir relatórios de atendimentos de RAAS – Atenção 
Domiciliar e RAAS – Psicossocial com totalizações por 
unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município, 
profissional, procedimento, classificação de serviço. 

94 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - atendimentos realizados em anos e meses anteriores, com 
percentual de aumento ou diminuição nos atendimentos 
realizados em cada período. 
 - CIDs diagnosticadas em anos e meses anteriores, com 
percentual de aumento ou diminuição nas CIDs 
diagnosticadas em cada período. 
 - encaminhamentos realizados em anos e meses anteriores, 
com percentual de aumento ou diminuição nos 
encaminhamentos realizados em cada período. 

95 Obrigatório SIM 

Gerar gráficos de maiores quantidades de atendimento 
realizados, permitindo agrupar a informação por: 
 - unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro e 
faixa etária (no máximo dois agrupamentos por visualização), 
com maiores quantidades de atendimentos realizados. 
- unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, 
faixa etária (no máximo dois agrupamentos por visualização), 
com maiores quantidades de diagnósticos, procedimentos 
realizados, encaminhamentos, procedimentos solicitados. 

96 Pontuável SIM 

 

10.3 – LABORATÓRIO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Permitir configurar exames conforme dados necessários para 
digitação de resultados e impressão de mapas de trabalho e 
laudos.  

1 Obrigatório SIM 

Identificar os exames com interfaceamento com equipamento 
laboratoriais. 

2 Obrigatório SIM 

Identificar exames com necessidade de autorização de 
realização para cada laboratório. 

3 Pontuável SIM 

Permitir a recepção de usuários informando os exames a 
realizar. Possibilitar a recepção de usuários por leitura de 
códigos de barras dos agendamentos e leitura biométrica. 
Possibilitar informar a unidade de saúde de coleta, 
profissional solicitante e a realização de exames em 
gestantes e critério de urgência. Possibilitar informar o 
material e CID consistente para cada exame. 

4 Obrigatório SIM 

Importar automaticamente os exames solicitados por 
requisição de exames no prontuário eletrônico. 

5 Pontuável SIM 

Possibilitar a impressão de resultados de exames diretamente 
pelo cidadão, através de portal de atendimento. 

6 Obrigatório SIM 

Emitir etiquetas com códigos de barra para os diferentes 
materiais e bancadas de trabalho. 

7 Pontuável SIM 

Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para 
reimpressão. 

8 Pontuável SIM 

Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de 
retirada. 

9 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de autorização de realização de 
exames de alto custo ou dentro do prazo de validade 
registrando a autorização ou indeferimento, responsável e 
descrição detalhando o motivo. 

10 Obrigatório SIM 
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Possibilitar o controle da coleta de materiais de exames dos 
usuários. Identificar a coleta de materiais de exames por 
leitura de etiqueta com código de barra. Possibilitar informar o 
material coletado para o exame. Informar a coleta de 
materiais conforme etiqueta de material e bancada. 

11 Obrigatório SIM 

Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar 
os exames por leitura de etiqueta com código de barra por 
transação. 

12 Obrigatório SIM 

Possibilitar o bloqueio por idade do exame para 
agendamento. (De acordo com o Ministério da Saúde). 

13 Pontuável SIM 

Consistir valores mínimos e máximos para cada informação 
dos resultados de exames. 

14 Obrigatório SIM 

Identificar usuários com resultados incompletos ou não 
informados. 

15 Pontuável SIM 

Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para 
cada exame. 

16 Obrigatório SIM 

Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame 
restringindo ao profissional a liberação eletrônica do resultado 
de exame. 

17 Pontuável SIM 

Possibilitar informar CID consistente para cada exame para 
fins de faturamento de BPA – Boletim de Produção 
Ambulatorial. 

18 Pontuável SIM 

Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia. 19 Obrigatório SIM 

Permitir a assinatura eletrônica de laudos de exames 
laboratoriais. Identificar os exames por leitura de etiqueta com 
código de barra. Identificar o operador, data e horário da 
assinatura eletrônica. 

20 Obrigatório SIM 

Verificar a realização de exames em que o resultado ainda 
esteja válido conforme quantidade de dias parametrizados 
para o exame, notificando operador do sistema. 

21 Pontuável SIM 

Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de 
exames diretamente pelas unidades de saúde de origem do 
usuário.  

22 Pontuável SIM 

Possibilitar a certificação digital dos laudos de exames 
através de assinatura digital do profissional por dispositivo 
token, em conformidade com o Padrão ICP – Brasil. 

23 Pontuável SIM 

Possibilitar a exportação de arquivos referente aos laudos de 
exames certificados digitalmente. Possibilitar a validação 
destes arquivos quanto à integridade de conteúdo e 
assinatura digital através de aplicativos de validação. 

24 Pontuável SIM 

Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: 
HIV) somente ao laboratório que realizou o exame. 

25 Obrigatório SIM 

Acompanhar de forma visual o trâmite dos exames incluídos 
para realização (coleta de material, digitação de resultado, 
assinatura eletrônica, entrega de exames) possibilitando 
identificar em qual estágio o exame se encontra pendente. 

26 Pontuável SIM 

Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos 
exames. 

27 Pontuável SIM 

Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por 
profissional solicitante, considerando critério de urgência e 
não emitidos. 

28 Pontuável SIM 

Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, 
por profissional solicitante, considerando critério de urgência 
e resultados não emitidos. 

29 Pontuável SIM 

Possibilitar a comunicação com sistemas de interfaceamento 
de equipamentos laboratoriais enviando as informações de 
coleta e obtendo os resultados de exames automaticamente à 
medida que são realizados. 

30 Obrigatório SIM 

Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e 
resultados de exames diretamente para impressoras pré-
definidas através das portas de impressão. 

31 Obrigatório SIM 
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Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou 
valor, com totais por unidade de saúde, exame, profissional, 
mapa. Detalhar percentual dos exames realizados. 

32 Pontuável SIM 

Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e 
meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 
nos exames realizados em cada período. 

33 Pontuável SIM 

Gerar gráfico de unidades de saúde, exames, procedimentos, 
mapas, solicitante, bairro, faixa etária, com maiores 
quantidades e/ou valores de exames realizados. 

34 Pontuável SIM 

Disponibilizar serviço (webservice) para integração com 
laboratórios contratados com: 
- Controle de chave de acesso individual.  
- Autenticação via token. 
- Possibilitando controle individual de acesso. 
- Pesquisa de Exames, Agendamentos, Autorizações e 
Importação de resultados por meio de código único de 
identificação. 
- Possibilitar confirmação do atendimento do usuário 
originado no agendamento ou autorização. 

35 Obrigatório SIM 

 

10.4 – ODONTOLOGIA 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que 
apresentem cores no odontograma e identifique sua 
utilização (por dente, por face, geral, dente decíduo ou 
permanente). 

1 Obrigatório SIM 

Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em 
grupos. 

2 Pontuável SIM 

Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com 
perguntas configuráveis por sexo e idade. 

3 Obrigatório SIM 

Permitir recepção automática de usuários pré-agendados 
com possibilidade de inclusão de usuários de procura 
espontânea, com seleção da ordem de atendimento. 
Possibilitar verificação de pendências de vacinas dos 
usuários atendidos. 

4 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos definindo 
níveis, tempo de espera para atendimento e identificação de 
cor. Possibilitar definir por local de atendimento a 
classificação de riscos adotada. 

5 Pontuável SIM 

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de 
riscos e ocorrências vinculando aos respectivos níveis de 
classificação de riscos. 

6 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de triagem odontológica informando 
profissional e especialidade da triagem, pressão, 
temperatura, peso, altura e justificativa do atendimento. 
Possibilitar o registro de procedimentos gerando faturamento 
em BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. Ao realizar 
triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar o 
nível de classificação de risco conforme local de 
atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme 
classificação de risco identificando a respectiva cor e 
apresentando tempo de espera quando excedido. Ao realizar 
triagem odontológica de pacientes possibilitar informar 
protocolo de classificação de riscos gerando 
automaticamente o nível de classificação do risco. 

7 Obrigatório SIM 
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Permitir registro do atendimento odontológico com 
informação dos procedimentos realizados em odontograma. 
Possibilitar o registro de diagnóstico individual dos dentes 
incluindo detalhamento. Permitir a programação de 
procedimentos a realizar para o usuário atendido. Possibilitar 
a visualização dos atendimentos realizados anteriormente 
para o usuário. Ao realizar atendimentos odontológicos de 
pacientes, possibilitar informar o nível de classificação de 
risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para 
atendimento conforme classificação de risco identificando a 
respectiva cor e apresentando tempo de espera quando 
excedido. Ao realizar atendimentos odontológicos de 
pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de 
riscos gerando automaticamente o nível de classificação do 
risco. 

8 Obrigatório SIM 

Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância 
em saúde bucal e fornecimento de produtos odontológicos 
em conformidade com a ficha de atendimento odontológico 
individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

9 Obrigatório SIM 

Permitir a programação de procedimentos a realizar para o 
usuário atendido. 

10 Pontuável SIM 

Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os 
procedimentos em cores no odontograma. 

11 Obrigatório SIM 

Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão 
do odontograma, prescrição de medicamentos, requisições 
de exames, guia de referência e contra-referência. Ao 
realizar a digitação da ficha de atendimentos odontológico 
para pacientes, possibilitar informar o nível de classificação 
de risco conforme local de atendimento. Ao realizar 
atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar 
informar protocolo de classificação de riscos gerando 
automaticamente o nível de classificação do risco. 

12 Pontuável SIM 

Imprimir atestado, declaração de comparecimento, 
orientações e autorização para exodontia. 

13 Pontuável SIM 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para 
cada usuário atendido. 

14 Obrigatório SIM 

Possibilitar a consulta de histórico de todos os atendimentos 
odontológicos por usuário mostrando odontograma completo, 
profissionais de atendimento, triagem odontológica, 
diagnósticos, procedimentos realizados, procedimentos 
odontológicos, prescrições de medicamentos, procedimentos 
solicitados, encaminhamentos, documentos emitidos, 
atividades coletivas, classificações de riscos. 

15 Pontuável SIM 

Permitir digitação de anamnese com impressão de 
formulário. 

16 Obrigatório SIM 

Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos 
realizados por unidades de saúde com atendimento não 
informatizado. 

17 Pontuável SIM 

Emitir relatório de atendimentos odontológicos constando 
procedimentos realizados, encaminhamentos, exames 
solicitados. Possibilitar totalizar atendimentos realizados por 
profissional, especialidade, unidade de saúde, município do 
usuário, bairro, faixa etária. 

18 Pontuável SIM 

Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados 
com quantidades realizadas em cada face, por 
procedimento, dente, profissional, especialidade. 

19 Pontuável SIM 



 

16 

 

Emitir relatório de usuários com procedimentos programados 
na odontologia com determinado tempo de atraso no 
comparecimento para realização. 

20 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - atendimentos odontológicos realizados em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
atendimentos realizados em cada período. 
 - procedimentos odontológicos realizados em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
procedimentos odontológicos realizados em cada período. 
 - encaminhamentos odontológicos realizados em anos e 
meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 
nos encaminhamentos odontológicos realizados em cada 
período. 
 - requisições de procedimentos odontológicos em anos e 
meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 
nas requisições de procedimentos odontológicos em cada 
período. 

21 Obrigatório SIM 

Gerar gráficos de: 
 - unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, 
profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com 
maiores quantidades e/ou valores de atendimentos 
odontológicos realizados. 
 - unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, 
profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com 
maiores quantidades e/ou valores de procedimentos 
odontológicos realizados. 
 - procedimentos odontológicos, grupo, bairro, faixa etária, 
com maiores quantidades e/ou valores de programação de 
procedimentos odontológicos. 

22 Pontuável SIM 

 

10.5 – TRANSPORTE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

O sistema de saúde está organizado de forma regionalizada, 
onde os serviços não disponíveis no próprio município são 
prestados em outros domicílios. Nesse sentido, o sistema 
deverá proporcionar a configuração das rotas, identificando 
os municípios de destino e o veículo que será utilizado, bem 
como, o agendamento prévio com os horários e locais de 
partida, além de possibilitar a classificação das despesas de 
viagens em grupos, permitindo com isso a emissão de 
relatórios sintéticos de despesas, além do controle dos custos 
e ajustes de viagens. 

1 Pontuável SIM 

 Possibilitar o cadastro das rotas identificando os municípios 
de destino, local de embarque, local de destino e motivo do 
atendimento, além do veículo e sua capacidade de transporte 
para cada rota definida, bem como vincular o prestador 
(unidade de saúde) e convênio a ser utilizado. 

2 Pontuável SIM 

Permitir a configuração de agendamento de pacientes para 
transporte por rota, com os horários de partida e quantidade 
de usuários para cada veículo. 

3 Pontuável SIM 

Possibilitar o cadastro de veículos para controle de despesas 
e transportes. 

4 Pontuável SIM 

Possibilitar a definição do valor de cada viagem, atribuindo o 
custo do transporte por usuário de cada viagem para apurar o 
gasto do município com o transporte de pacientes. 

5 Pontuável SIM 

Possibilitar o cadastro de locais de destino constando 
informações como endereço, município, CEP, telefone, para 
transporte de usuários atendidos fora do município. 

6 Pontuável SIM 
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Possibilitar a configuração de cotas de transportes por 
quantidade e/ou valor para as rotas por período. 

7 Obrigatório SIM 

Possibilitar a inativação de locais de destino com informações 
de data e motivo.  

8 Pontuável NÃO 

Possibilitar o agendamento on-line de transporte de 
pacientes, com identificação da rota, local de destino, motivo 
do transporte, local de embarque e horário de partida, bem 
como dos eventuais acompanhantes. Consistir a existência 
de cotas de transporte por rota e período. 

9 Obrigatório SIM 

Possibilitar o agendamento on-line de transporte de pacientes 
e/ou acompanhantes com opção de colo, com possibilidade 
de limitação de idade para a opção. 

10 Pontuável NÃO 

Emitir alerta para o operador do sistema quando o usuário 
não compareceu na última viagem agendada. 

11 Pontuável SIM 

Possibilitar a vinculação entre agendamento de 
consulta/exame e procedimento a ser realizado no 
Ambulatório CISAMUSEP e a reserva no ônibus que realizará 
o Transporte Sanitário. 

12 Pontuável NÃO 

Permitir recepção de usuários pré-agendados com 
possibilidade de inclusão de usuários de procura espontânea, 
com seleção da ordem de atendimento. Possibilitar a 
recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos 
agendamentos. 

13 Pontuável NÃO 

Proporcionar a condição para lançamento de valores de 
adiantamento de recursos financeiros para viagens, com 
posterior ajuste, para lançamentos das despesas e controle 
das viagens e veículos. 

14 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de apoios por rota e município 
identificando usuário, usuário acompanhante, período, 
procedimento de apoio e procedimento de apoio de 
acompanhante. Vincular unidade de saúde, profissional, 
especialidade e valor diário conforme a rota informada. 
Calcular a quantidade e valor total de apoios conforme 
período informado. Emitir comprovante referente ao apoio. 

15 Obrigatório SIM 

Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de 
prestador, convênio, procedimento de transporte, profissional 
responsável para faturamento conforme definições da rota. 
Possibilitar identificar motorista e veículo para transporte. 
Possibilitar informar observações para a viagem imprimindo 
informações da viagem e relação de usuários agendados. 

16 Obrigatório SIM 

Possibilitar a identificação dos usuários transportados 
previamente agendados e de demanda espontânea. 
Possibilitar a pesquisa dos usuários agendados por data. 

17 Pontuável SIM 

Possibilitar o registro de despesas de viagens informando 
adiantamentos de viagem e despesas dos motoristas, 
quilometragem, calculando automaticamente o saldo de 
acerto. 

18 Pontuável SIM 

Possibilitar a classificação das despesas de viagens em 
grupos permitindo com isso a emissão de relatórios de 
despesas sintéticos. 

19 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de solicitações de TFD – Tratamento 
Fora do Domicílio registrando a unidade de saúde e município 
de origem do usuário, município de tratamento, informações 
de 1º tratamento ou tratamento continuado, situação do 
tratamento, parecer da comissão. Possibilitar a visualização 
dos atendimentos realizados durante o tratamento. 

20 Obrigatório SIM 

Possibilitar a impressão do documento de solicitação de TFD 
- Tratamento Fora do Domicílio. 

21 Pontuável SIM 
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Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos 
Fora do Domicílio realizados por usuário, período e situação 
detalhando as solicitações do usuário. 

22 Obrigatório SIM 

Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os 
TFD - Tratamentos Fora do Domicílio informando a 
solicitação, unidade de saúde de atendimento, profissional, 
especialidade, procedimento, situação do atendimento quanto 
à realização e detalhamento. 

23 Obrigatório SIM 

Gerar relatórios descritivos e gráficos, dinamicamente e em 
tempo real sobre as condições e situações que envolvem o 
transporte de pacientes no município. 

24 Pontuável NÃO 

Possibilitar o agendamento de pacientes com a opção de ida 
e volta; gerando relatórios separadamente. 

25 Pontuável SIM 

Possibilitar a configuração de agendas de transporte por rota, 
período, dias da semana e intervalo de horário. 

26 Pontuável SIM 

Possibilitar a distribuição de vagas por rota para transporte 
por unidade de saúde de origem (município consorciado). 

27 Pontuável NÃO 

Quando houver cancelamento e/ou exclusão de agendamento 
de transporte, possibilitar o retorno de cota para utilização em 
novo agendamento. 

28 Pontuável SIM 

Controlar agendamentos transporte de colo determinando 
intervalo de idade dos usuários.  

29 Pontuável NÃO 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos de transporte 
identificando motivo. 

30 Pontuável SIM 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para a 
mesma rota e para a mesma data. 

31 Pontuável SIM 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de 
transporte os saldos das cotas cadastradas para o período do 
agendamento. 

32 Pontuável SIM 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não 
compareceu na última viagens agendada. 

33 Pontuável SIM 

Possibilitar a emissão de comprovantes de agendamento de 
transporte com informações do usuário (número, nome, nome 
social, idade, município) e do agendamento (tipo da rota, rota, 
data e horário da viagem, local e município de destino, motivo 
do transporte, se é paciente, acompanhante, colo), inclusive  
possibilitando a assinatura do agendador. 

34 Pontuável SIM 

Possibilitar emitir comprovantes de agendamentos de 
transporte com código de barras que identifique unicamente o 
agendamento. 

35 Pontuável NÃO 

Possibilitar a transferência de agendamentos transporte por 
rota, unidade de saúde de origem, data e horário informando 
a rota, data e horário de destino consistindo a disponibilidade 
de horários e cotas. 

36 Pontuável NÃO 

Emitir relatório com agendamentos da rota em determinada 
data identificando horário, usuário, RG, telefone, município e 
local de embarque, município e local de destino, 
possibilitando a vinculação de paciente e seu acompanhante. 

37 Pontuável NÃO 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de cotas de 
transporte por unidade de saúde de origem mostrando 
agendamentos já realizados e saldo disponível. 

38 Pontuável SIM 

Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, 
município e local de destino, motivo do transporte, prestador, 
convênio. Detalhar percentual dos transportes realizados. 

39 Pontuável SIM 

Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com 
totais por rota, veículo, motorista, despesa. Detalhar 
percentual das despesas. 

40 Pontuável SIM 
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Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis 
conforme quilometragem, por quantidade e/ou valor, com 
totais por rota, veículo, motorista, despesa. 

41 Obrigatório SIM 

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de 
agendamentos mostrando as cotas, agendamentos, 
atendimentos realizados, faltas, percentual de aproveitamento 
em relação às cotas. 

42 Pontuável SIM 

Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do 
Domicílio por quantidade com totais por unidade de saúde de 
origem, município de origem, usuário, município de 
tratamento, parecer. 

43 Pontuável SIM 

Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora 
do Domicílio por quantidade com totais por unidade de saúde 
de atendimento, profissional, especialidade, situação, unidade 
de saúde de origem, município de origem, usuário. 

44 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - agendamentos nas rotas em anos e meses anteriores, com 
percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos em 
cada período. 
- agendamento por município, rota, por data, por mês, anual e 
total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota 
disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de agenda 
em relação a presença recepcionada. 
- Eficiência de agendamento por município, rota, por data, por 
mês, anual e total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a 
cota disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de 
agenda em relação a presença recepcionada. 
- Percentual de faltas, por município, rota, por data, por mês, 
anual e total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota 
disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de agenda 
em relação a presença recepcionada. 
Emitir relatórios comparativos de: 
 - transportes em anos e meses anteriores, com percentual de 
aumento ou diminuição nos transportes em cada período. 
 - despesas em anos e meses anteriores, com percentual de 
aumento ou diminuição nas despesas em cada período. 
 - médias de consumo em anos e meses anteriores, com 
percentual de aumento ou diminuição nas médias de 
consumo em cada período. 
- solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com 
percentual de aumento ou diminuição nas solicitações em 
cada período. 
- atendimentos de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com 
percentual de aumento ou diminuição nos atendimentos em 
cada período. 

45 Obrigatório SIM 

Gerar gráficos, com no máximo dois agrupamentos por 
visualização, de: 
 - rotas, municípios, veículos, motivos de transporte, locais de 
destinos, locais de embarque com maiores quantidades de 
agendamentos. 
 - rotas, municípios, motivos de transporte com maiores 
quantidades de transportes. 
 - veículos, despesas, motoristas com maiores quantidades 
e/ou valores de despesas. 

46 Pontuável SIM 

 

10.6 – ALTA COMPLEXIDADE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Permitir a impressão de dois procedimentos de APAC no 
mesmo atendimento do prontuário eletrônico, sendo 
impressos em APACs diferentes. 

1 Pontuável NÃO 
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Possibilitar definir a situação dos laudos de APACs conforme 
trâmite estabelecido pelo CISAMUSEP. 

2 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de numeração de APAC geral ou por 
faixas para cada prestador. 

3 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitação de laudos de APACs obtendo as 
informações necessárias para exportação para faturamento 
no aplicativo SIA do Ministério da Saúde (quimioterapia, 
radioterapia, nefrologia, cirurgia bariátrica, medicamentos e 
prótese mamária). Possibilitar classificar o teto financeiro e o 
município referente à despesa. 

4 Pontuável SIM 

Possibilitar informar os procedimentos solicitados na APAC. 5 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle de autorizações de APACs identificando 
o responsável pela autorização e validade da APAC. 

6 Pontuável SIM 

Possibilitar definir os municípios com acesso a cada 
procedimento de Alta Complexidade. 

7 Pontuável SIM 

Permitir a emissão de APACs por data, prestador, usuário, 
situação do laudo, controlando automaticamente o intervalo 
de numeração. 

8 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitação do faturamento de APACs por 
competência informando procedimentos, especialidades e 
quantidades. Possibilitar a visualização dos procedimentos 
solicitados com o saldo restante para faturamento. 

9 Pontuável SIM 

Possibilitar a impressão de espelho do faturamento de 
APACs. 

10 Pontuável SIM 

Possibilitar a auditoria de APACs identificando o auditor, data 
e observações. Possibilitar a visualização dos procedimentos 
solicitados com a quantidade solicitada, faturada e saldo. 

11 Pontuável SIM 

Possibilitar a visualização do faturamento de procedimentos 
por competência. 

12 Pontuável SIM 

Possibilitar a impressão da auditoria. 13 Pontuável SIM 

Permitir a exportação das informações completas dos laudos 
de APACs por competência para faturamento no aplicativo 
SIA do Ministério da Saúde. 

14 Pontuável SIM 

Possibilitar o controle das etapas de trâmite das APACs 
identificando situação, data de execução da etapa, 
responsável pela etapa e observações. 

15 Pontuável SIM 

Possibilitar que nos processos de solicitação, autorização, 
faturamento, auditoria e exportação de APACs seja possível a 
visualização das etapas percorridas pelos laudos de APACs. 

16 Pontuável SIM 

Emitir relatório de laudos de APACs por município, prestador, 
bairro, usuário, procedimento, mostrando quantidade e/ou 
valor. 

17 Pontuável SIM 

Gerar gráficos de: 
 - prestadores com maior quantidade e/ou valores de APACs. 
 - municípios com maior quantidade e/ou valores de APACs. 
 - procedimentos com maior quantidade e/ou valores de 
APACs. 
 - bairro com maior quantidade e/ou valores de APACs. 
 - faixa etária com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

18 Pontuável SIM 

Emitir relatórios comparativos dos laudos de APACs em anos 
e meses anteriores, com percentual de aumento ou 
diminuição de valor ou quantidade em cada período. 

19 Pontuável SIM 

 

10.7 – GERAL 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - 
Sistema Cartão Nacional de Saúde. 

1 Pontuável SIM 

Consistir automaticamente a existência de cadastros em 2 Obrigatório SIM 
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duplicidade considerando nome do usuário data de 
nascimento, nome da mãe e documento mostrando em tela 
os cadastros já existentes.  

Possibilitar realizar unificação de cadastro de usuários que 
estão em duplicidade na base, realizando comparação de 
informações e formatação do registro que permanecerá. 

3 Obrigatório SIM 

Possibilitar realizar unificação de cadastro de endereços 
realizando comparação de informações e formatação do 
registro que permanecerá. 

4 Obrigatório SIM 

Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e 
consistência de duplicidades. 

5 Obrigatório SIM 

Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para 
pesquisa para os estágios de atendimento: recepção de 
usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento 
médico. 

6 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastramento de C.E.P.s do município 
possibilitando a pesquisa automática de bairro e logradouro 
nos cadastros de famílias, usuários, profissionais, unidades 
de saúde e estabelecimentos. 

7 Obrigatório SIM 

Possibilitar a pesquisa de Endereços de usuários e famílias 
por C.E.P. e/ou Logradouro utilizando o padrão DNE dos 
Correios. 

8 Pontuável SIM 

Possibilitar a utilização de foto no cadastro de usuários. 
9 Obrigatório SIM 

Permitir a captura de imagem de webcam através do sistema. 10 Obrigatório SIM 

Possibilitar a pesquisa de informações dos pacientes 
disponíveis na base nacional do Cartão Nacional de Saúde 
através de comunicação com o WebService do CADSUS. 

11 Obrigatório SIM 

Permitir cadastro de escalas e formulários dinâmicos para 
utilização em diversas telas do sistema. 

12 Pontuável SIM 

Permitir a integração com pelo menos dois diferentes 
servidores de SMS - Short Message Service para envio de 
mensagens automáticas, possibilitando a composição da 
mensagem, programação do horário de envio para as 
seguintes funcionalidades:  
- Notificação de agendamento de consultas, exames e 
transporte;  
- Notificação para retirada de resultado de exames; 
- Notificação de vencimento de produtos do estoque para 
destinatários especificados; 
- Notificação de notificações de ocorrência de CID - 
Classificação Internacional de Doenças - para destinatários 
especificados. 

13 Obrigatório SIM 

Possibilitar o envio individualizado de SMS - Short 
Message Service compondo mensagem e informando os 
destinatários. 

14 Pontuável SIM 

Possibilitar a consulta de saldos de SMS - Short 
Message Service conforme o servidor. 

15 Pontuável SIM 

Permitir o envio de mensagens automáticas por e-mail 
através do protocolo SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, 
possibilitando a configuração do servidor, conta de envio e 
composição da mensagem para as seguintes funcionalidades:  
- Notificação de agendamento de consultas, exames e 
transporte;  
- Notificação para retirada de resultado de exames; 
- Notificação de vencimento de produtos do estoque para 
destinatários especificados; 
- Notificação de notificações de ocorrência de CID - 
Classificação Internacional de Doenças para destinatários 
especificados. 

16 Obrigatório SIM 
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Possibilitar a importação automática das definições do 
aplicativo SIGTAP do Ministério da Saúde, realizando 
automaticamente o download a partir do repositório do 
DataSUS (ftp), mantendo as regras de faturamento do 
SIA/BPA atualizadas em relação a competência atual. 

17 Obrigatório SIM 

Permitir a importação manual das definições do aplicativo 
SIGTAP do Ministério da Saúde, possibilitando selecionar os 
arquivos das competências a partir do repositório do 
DataSUS (ftp) e realizar a importação das regras de 
faturamento de Procedimentos do SUS. 

18 Pontuável SIM 

Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários, 
famílias e unidades de saúde. 

19 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os 
procedimentos dos prestadores. 

20 Pontuável SIM 

Possibilitar definir os convênios para faturamento nos 
prestadores com a respectiva fonte de recurso utilizada. 
Possibilitar definir os Convênios que estão ativos e 
bloqueados para os prestadores. Possibilitar definir os 
impostos incidentes sobre o prestador. 

21 Obrigatório SIM 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento 
das consultas dos profissionais em cada unidade de saúde de 
atendimento. 

22 Pontuável SIM 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento 
dos exames realizados em cada unidade de saúde de 
atendimento. 

23 Pontuável SIM 

Gerar automaticamente com base nos atendimentos 
realizados o arquivo magnético para BPA – Boletim de 
Produção Ambulatorial conforme especificações do Ministério 
da Saúde, permitindo a seleção dos procedimentos para 
geração. 

24 Obrigatório SIM 

Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para 
faturamento em BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. 

25 Pontuável SIM 

Gerar automaticamente com base nos usuários e famílias 
cadastradas, visitas domiciliares, atividades coletivas, 
atendimentos médicos, procedimentos realizados e 
atendimentos odontológicos as informações necessárias para 
importação no sistema e-SUS AB – Atenção Básica. 

26 Obrigatório SIM 

Gerar automaticamente com base nos atendimentos de 
RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS – Psicossocial arquivo 
magnético conforme especificações do Layout SIA - RAAS do 
Ministério da Saúde. 

27 Obrigatório SIM 

Possibilitar a apuração do faturamento dos prestadores de 
serviço totalizando os valores dos atendimentos realizados e 
não realizados por prestador. Possibilitar o faturamento por 
competência e período. Possibilitar selecionar individualmente 
os atendimentos para faturamento. Apresentar resumo dos 
procedimentos por quantidade e valor. Possibilitar a 
comparação entre o valor do prestador e o valor SUS 
mostrando diferença. Calcular os impostos conforme alíquota 
e incidência por faixa de valor de faturamento. 

28 Obrigatório SIM 

Possibilitar a impressão do faturamento com totais por 
unidade de atendimento, profissional, especialidade, convênio 
e procedimento e relação de impostos calculados. 

29 Pontuável SIM 

Bloquear todos os atendimentos já faturados para os 
prestadores não possibilitando a alteração ou exclusão das 
informações referente ao faturamento dos atendimentos 
(prestador, convênio, procedimento, usuário, etc.). 

30 Pontuável SIM 

Possibilitar a apuração de faturamento das unidades de 
saúde de origem totalizando os valores dos atendimentos 
realizados e não realizados por prestador. Possibilitar o 
faturamento por competência. Calcular o valor da taxa 
administrativa a partir do percentual informado para cada 

31 Obrigatório SIM 
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unidade de saúde de origem e o valor total dos atendimentos. 
Apresentar resumo dos procedimentos por quantidade e 
valor. Possibilitar a impressão do faturamento com totais por 
prestador, unidade de atendimento, profissional, 
especialidade, convênio, fonte de recurso e procedimento. 

Possibilitar a emissão e impressão de boletos de cobrança 
para faturamentos de unidades de saúde de origem. 
Possibilitar a emissão de boletos de cobrança por fonte de 
recurso individualmente ou agrupado. 

32 Pontuável SIM 

Possibilitar a importação de recebimentos de boletos de 
cobrança dos faturamentos através de arquivo bancário 
conforme layout padrão de arrecadação e recebimento 
FEBRABAN. 

33 Pontuável SIM 

Possibilitar a emissão de relatórios sobre os faturamentos dos 
prestadores mostrando valor e/ou quantidade realizado e não 
realizado com totais por competência, prestador, convênio, 
profissional, especialidade e procedimento. 

34 Pontuável SIM 

Gerar arquivos com os cadastros de usuários do SUS para o 
aplicativo CadSUS Multi-plataforma. 

35 Pontuável SIM 

Realizar a leitura do CNS - Cartão Nacional de Saúde através 
de leitor de tarja magnética em todos os pontos que 
necessitem a identificação do usuário. 

36 Pontuável NÃO 

Consistir procedimentos no momento da realização quanto 
aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde: sexo, idade, 
especialidade, classificação de serviços das unidades de 
saúde. 

37 Pontuável SIM 

Realizar a integração dos cadastros de usuários e 
atendimentos das ações programáticas do Ministério da 
Saúde (HiperDia, SisPréNatal, SisVAN, SISMAMA e 
SISCOLO). 

38 Pontuável SIM 

Exportar os cadastros de famílias, integrantes, PMA2 e SSA2 
para o sistema SIAB do Ministério da Saúde. 

39 Pontuável SIM 

Possibilitar o resumo orçamentário através da definição de 
parâmetros de cobertura assistencial, conforme portaria 
1101/GM de 12 de junho de 2002 do Ministério da Saúde. 
Emitir relatórios comparativos aos parâmetros assistências 
definidos. 

40 Pontuável SIM 

Possibilitar a digitalização de documentos para usuários 
identificando o tipo de documento, data, horário. Possibilitar a 
digitalização de documentos nos formatos: TIFF, JPEG, BMP, 
PNG, PDF. Restringir os tipos de documentos que podem ser 
visualizados por médicos, enfermeiros e outros profissionais. 
Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados com 
navegação entre os documentos existentes. Possibilitar a 
navegação nas páginas dos documentos multipaginados. 
Possibilitar operações de visualização quanto a tamanho, 
posicionamento de imagens. Possibilitar a impressão dos 
documentos digitalizados. 

41 Pontuável SIM 

Emitir em um único relatório um extrato de usuários e famílias 
detalhando os atendimentos realizados nas unidades de 
saúde, possibilitando visualizar: atendimentos realizados, 
medicamentos dispensados, encaminhamentos, aplicações 
de vacinas, exames realizados, procedimentos odontológicos, 
agendamentos, transportes, internações hospitalares. 

42 Pontuável SIM 

Emitir em um único relatório um extrato de unidades de saúde 
detalhando: atendimentos realizados, medicamentos 
fornecidos, encaminhamentos, aplicações de vacinas, 
exames realizados, procedimentos odontológicos, 
agendamentos, transportes, internações hospitalares. 

43 Pontuável SIM 
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Emitir relatório de procedimentos realizados consolidando 
todos os atendimentos realizados: atendimento ambulatorial, 
aplicações de vacinas, procedimentos odontológicos, exames 
realizados. Totalizar quantidade e/ou valor por unidade de 
saúde, profissional, especialidade, bairro, faixa etária. 

44 Pontuável SIM 

Gerar gráfico por quantidade e/ou valor dos procedimentos 
realizados consolidando todos os atendimentos realizados: 
atendimento ambulatorial, aplicações de vacinas, 
procedimentos odontológicos, exames realizados. Totalizar 
por unidade de saúde, profissional, especialidade, bairro, 
faixa etária. 

45 Pontuável SIM 

Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional 
(SGDB) dentre eles Oracle 10g ou superior e/ou SQL Server 
como repositório de dados. O sistema deverá permitir a 
utilização de pelo menos 02 bancos de dados sendo um dos 
bancos obrigatoriamente SQL Server ou Oracle e outro 
software livre como PostgreSQL para escolha que melhor 
convier ao município. 

46 Obrigatório SIM 

Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o 
tipo de papel, orientação, tamanho, largura, altura, margens e 
impressão de linhas zebradas. 

47 Obrigatório SIM 

O Sistema deverá gerar/exportar arquivos contendo as 
Tabela de Procedimentos SUS e CISAMUSEP na extensão 
.CSV as quais serão utilizadas no programa Sistema Online 
de Credenciamento do CISAMUSEP. 

48 Pontuável NÃO 

Os relatórios devem possuir exportação para os seguintes 
formatos de arquivos: HTML, TIFF, GIF, RTF, JPEG, PDF e 
CSV. 

49 Obrigatório SIM 

Após a geração de relatórios, devem ser possíveis pela 
própria visualização do conteúdo gerado as seguintes 
operações: 
- Envio de e-mail do relatório gerado; 
- Edição do relatório gerado, possibilitando inserir textos, 
modificar fontes, inserir imagens, mudar 
alinhamentos/posicionamentos, eliminar informações, inserir 
elementos de desenho como retângulo, elipse e triângulo. 

50 Pontuável SIM 

Os gráficos gerados pelo sistema devem ser visualizados nos 
formatos de pizza, linha, barras e área. Durante a 
visualização do gráfico devem ser possíveis algumas 
customizações como a alteração o título, fonte do título, cor 
de fundo do gráfico, visualização em 3 dimensões. O gráfico 
deverá possuir exportação para os formatos XLS, imagem 
(BMP) e Windows Metafile (WMF). 

51 Pontuável SIM 

Possibilitar integração ou exportação de dados entre os 
sistemas de faturamento dos prestadores e o Sistema de 
Gestão Pública utilizado no CISAMUSEP. 

52 Pontuável NÃO 

O sistema deve possuir ferramenta para geração de 
relatórios, que esteja dentro do próprio sistema, onde se torne 
possível o desenho de relatórios de forma visual, incluindo 
elementos como imagens, textos, expressões matemáticas, 
obtenção de dados armazenados no banco de dados, 
agrupamentos de informações e filtros. Este recurso irá 
permitir aos usuários finais a criação de relatórios específicos 
necessários ao controle de informações de seu interesse, 
sem interferência da empresa contratada. O Gerador de 
Relatórios deve possuir uma linguagem interna de script 
compilado em tempo de execução e baseada em uma das 
seguintes sintaxe Pascal, C++, Basic, JavaScript permitindo 
que se façam condições, laços, funções e cálculos. 

53 Obrigatório SIM 

O sistema deve possuir controle de acesso por operador para 
cada opção do sistema identificando nível do privilégio 
(inclusão, alteração, exclusão, consulta). 

54 Obrigatório SIM 
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Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema 
possibilitando o bloqueio de operadores ao esgotar tentativas. 

55 Pontuável SIM 

Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a 
identificação do operador. 

56 Pontuável SIM 

O sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por 
identificação biométrica. 

57 Obrigatório SIM 

Permitir o cadastro de grupos de usuários de sistema e seus 
privilégios de acesso. 

58 Pontuável SIM 

Permitir ao usuário do sistema a troca de senha quando 
entender ou se tornar necessário. 

59 Obrigatório SIM 

Permitir que os usuários de sistema personalizem a área de 
trabalho do sistema com atalhos para as funcionalidades mais 
utilizadas. 

60 Pontuável SIM 

Permitir que os usuários de sistema definam a utilização de 
acessibilidade visual, possibilitando que seja aplicado 
percentual de aumento de tela conforme definição do usuário. 

61 Pontuável SIM 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema 
para troca de mensagens no modelo de correio eletrônico 
entre todos os usuários de sistema. Possibilitar o controle de 
mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas. 
Possibilitar a utilização de arquivamento de mensagens em 
pastas. Possibilitar a composição de novas mensagens, 
resposta de mensagens recebidas, encaminhamento de 
mensagens recebidas e impressão de mensagens. 
Possibilitar a localização de mensagens recebidas ou 
enviadas por período, assunto e mensagem. 

62 Pontuável SIM 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema 
que permita aos usuários de sistema a troca de mensagens 
em tempo real (bate papo), de forma que seja possível definir 
sua situação no bate papo como: disponível, ocupado e 
invisível. 

63 Pontuável SIM 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema 
que permita ao usuário de sistema o controle de sua agenda 
de compromissos. Possibilitar incluir novos compromissos, 
definindo horário de início e fim (data e horário), assunto e 
descrição. Possibilitar informar outros participantes do 
compromisso e solicitar o envio do compromisso por correio 
eletrônico a todos os participantes. 

64 Pontuável SIM 

O sistema deve registrar as operações realizadas pelos 
operadores do sistema possibilitando a auditoria e 
identificando o operador, operação realizada, data, horário e 
espelho das informações incluídas, alteradas ou excluídas. O 
espelho das informações deve ser fiel a estrutura de campos 
de cada tabela, não sofrendo alterações quando mudar a 
estrutura de tabelas e consequentemente mantendo a 
informação fidedigna de acordo com a data da geração do 
evento. 

65 Obrigatório SIM 

O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso 
ao sistema, identificando, nome do computador, endereço de 
rede IP, data e horário. 

66 Pontuável SIM 

O sistema deve possuir mecanismos que permitam a 
execução automática de cópias de segurança previamente 
agendadas. 

67 Pontuável SIM 

 

10.8 – AGENDAMENTO ON-LINE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 
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O sistema de regulação a ser utilizado pelos municípios e 
prestadores de serviços, deverá ser acessado remotamente 
através da internet utilizando-se navegador. Não será 
admitida a instalação de qualquer aplicativo nas máquinas do 
município, portanto, o acesso deverá ser realizado 
exclusivamente através do navegador em um equipamento 
conectado a internet.  

1 Pontuável SIM 

Possibilitar o acesso por usuários através de código e senha 
para impressão de resultados de exames. 

2 Pontuável SIM 

Possibilitar agendamentos de consultas e exames com 
emissão de comprovantes de agendamento. 

3 Pontuável SIM 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das 
disponibilidades diárias de agendamentos conforme 
capacidade e agendamentos já realizados por profissional e 
exame. 

4 Pontuável SIM 

Visualizar no momento do agendamento de consultas e 
exames os saldos das cotas cadastradas para o período do 
agendamento. 

5 Pontuável SIM 

Possibilitar a inclusão de usuários na lista de espera de 
consultas e exames  

6 Pontuável SIM 

Possibilitar que o agendamento seja realizado de acordo com 
a data de validade da estratificação de risco. 

7 Pontuável NÃO 

Possibilitar a autorização de consultas e exames para 
prestadores externos informando prestador, profissional e 
especialidade ou exame, data e horário. Possibilitar informar 
o convênio para faturamento mostrando os respectivos 
valores dos procedimentos autorizados. Consistir a existência 
de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde de 
atendimento e o critério definido na cota. 

8 Pontuável SIM 

Possibilitar a visualização das sobras existentes para 
consultas e exames obedecendo ao critério de horários e 
cotas disponíveis. Possibilitar selecionar uma sobra existente 
para agendamento. 

9 Pontuável SIM 

Permitir aos prestadores de serviços o acesso às agendas 
para confirmação dos atendimentos de consultas e exames 
realizados. Possibilitar a recepção de usuários por leitura de 
códigos de barras dos agendamentos.  

10 Pontuável SIM 

Permitir aos municípios receber / enviar mensagens de 
correio eletrônico. 

11 Pontuável SIM 

Permitir a emissão de resultados dos exames assinados 
eletronicamente através da internet. 

12 Pontuável SIM 

Permitir a emissão de relatórios com possibilidade de salvar 
modelos de relatórios para emissão. 

13 Pontuável SIM 

Emitir relatórios dos agendamentos de profissionais e exames 
por data identificando horário, usuário, número do C.N.S. 
(Cartão Nacional de Saúde), especialidade. 

14 Pontuável SIM 

Emitir relatório do número de estratificação de risco realizada 
vinculada ao agendamento da mesma; 

15 Pontuável SIM 

Gerar gráficos de: 
- profissionais, especialidades, exames com maiores 
quantidades de agendamentos em um período. 

16 Pontuável NÃO 

 

10.9 – BUSINESS INTELIGENCE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de 
processos, desempenho, estatísticas por unidade de saúde, 
utilizando-se da lógica do BI - “Business Intelligence”. 

1 Obrigatório SIM 
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Possibilitar a visualização de informações referentes a 
agendamentos de consulta e exames, atendimento, estoque, 
metas da Estratégia Saúde da Família, vigilância sanitária, 
hospitalar e laboratório. 

2 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve permitir sua instalação em um 
dos seguintes ambientes operacionais: Windows e Linux. 

3 Obrigatório SIM 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões 
de visualização aos processos. 

4 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões 
de visualização aos processos por unidade de saúde. 

5 Pontuável SIM 

O BI deve ser desenvolvido em tecnologias open-source 
(gratuitas,ex: Java, Ruby, PHP etc). 

6 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve ser executado em servidores de 
aplicação open-source (Tomcat 7.0 ou superior ou JBoss 7.0 
ou superior). 

7 Obrigatório SIM 

O Painel de Indicadores deve permitir a visualização de 
informações de forma fácil, podendo estas serem exibidas em 
texto ou e gráficos nos formatos de colunas, linhas, pizza, 
barras, área e rosca. 

8 Pontuável SIM 

As informações resultantes do BI devem ser acessíveis nos 
seguintes navegadores de Internet: Internet Explorer 8.0 ou 
superior, Opera, Firefox, Google Chrome. 

9 Pontuável SIM 

Os processos de análise devem ser organizados por 
módulos. 

10 Pontuável SIM 

O BI deve possuir processos dinâmicos para a criação dos 
parâmetros e indicadores. 

11 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve permitir filtros de período de 
datas. 

12 Pontuável SIM 

O BI deve possuir controle de permissões de acesso aos 
processos por usuários. 

13 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve ter um banco de dados próprio 
evitando assim consultas massivas na base de dados em 
produção a cada visualização de painel. 

14 Obrigatório SIM 

O banco de dados do Painel de Indicadores deve ser 
sincronizado diariamente com a base de dados em produção, 
essa sincronização deve ser realizada de forma automática e 
programada. 

15 Obrigatório SIM 

O BI deve permitir a definição de permissões de acesso por 
usuário para cada tipo de gráfico. 

16 Pontuável SIM 

O Painel de Indicadores deve permitir a impressão das 
informações. 

17 Pontuável SIM 

 

10.10 – PAINEL ELETRÔNICO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Possibilitar o cadastro ilimitado de painéis eletrônicos 
definindo o local (IP e porta) de exibição, tempo de 
visualização de informações e notícias. Possibilitar o alerta 
por som ou chamado de voz. Possibilitar definir o texto para 
chamado de voz. Possibilitar definir a aparência com brasão, 
cores e fontes das áreas de visualização de informações. 
Possibilitar a visualização de até 3 rótulos com informações 
dos chamados recentes. 

1 Obrigatório SIM 

Possibilitar o cadastro de notícias para exibição nos painéis 
eletrônicos. Possibilitar a exibição de texto, imagem, texto 
com imagem e vídeo. Possibilitar a exibição de notícias por 
RSS especificando o endereço, divulgação da fonte, período 
e exibição de data e horário da notícia. Possibilitar configurar 
fonte e fundo para textos e RSS. Possibilitar configurar a 
disposição de texto com imagem. Possibilitar configurar a 

2 Obrigatório SIM 
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exibição em todos ou especificando os painéis eletrônicos. 

Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso 
para as suas configurações. Disponibilizar a visualização de 
data e horário. Disponibilizar a visualização de foto do usuário 
chamado. 

3 Obrigatório SIM 

Possibilitar no cadastro de cada setor a configuração de 
utilização de painel eletrônico para cada estágio de 
atendimento especificando descrição para visualização. 
Possibilitar definir o painel eletrônico utilizado para 
visualização. 

4 Obrigatório SIM 

Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos 
estágios de atendimento: recepção de usuários, 
triagem/preparo de consultas, atendimento de consultas, 
triagem odontológica, atendimento odontológico, recepções 
de internações, atendimentos de internações e atendimentos 
de enfermagem. 
Possibilitar também o chamado de usuários no painel 
eletrônico nos estágios do laboratório: recepção de exames, 
coleta de materiais, resultados de exames e assinatura 
eletrônica de exames. 

5 Obrigatório SIM 

Disponibilizar visualização de histórico de chamados em 
painel eletrônico identificando unidade de saúde, setor de 
atendimento, usuário, data, horário e operador do sistema. 

6 Obrigatório SIM 

 

Conforme comparação entre a demonstração do sistema e o documento de 

Pontuação Técnica apresentado dentro do Envelope nº 02 pela empresa IDS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSESSORIA LTDA – EPP verificou-se as seguintes 

ressalvas: 

Módulo Atendimento – Item 12 - Obrigatório – empresa afirmou atender o item, porém não houve 

comprovação; 

Módulo Atendimento – Item 41 – Pontuável - empresa afirmou atender o item, porém não houve 

comprovação; 

Módulo Transporte – Item 13 - Pontuável – empresa afirmou atender o item, porém não houve 

comprovação; 

Módulo Transporte – Item 35 - Pontuável – empresa afirmou atender o item, porém não houve 

comprovação; 

Módulo Transporte – Item 37 - Pontuável – empresa afirmou atender o item, porém não houve 

comprovação; 

Módulo Alta Complexidade – Item 01 - Pontuável – empresa afirmou atender o item, porém não 

houve comprovação; 

Quanto aos demais itens, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E 

ASSESSORIA LTDA – EPP atendeu conforme estabelecido em sua proposta técnica. 

Diante das ressalvas, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E 

ASSESSORIA LTDA – EPP não apresentou um total de 03 (três) itens obrigatórios, devendo 

refazer a declaração, conforme item 19.1.2 do Edital, dos itens obrigatórios que não atende, pois 

a declaração apresentada na sessão anterior previa somente 02 (dois) itens obrigatórios que não 

atendiam. Esta declaração deverá ser apresentada na próxima sessão. Anexo à declaração 

deverá ser apresentado cronograma para implantação dos itens obrigatórios que não atendem. 
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Referente aos itens pontuáveis que o representante legal da empresa IDS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSESSORIA LTDA – EPP afirmou atender, mas 

que não houve comprovação, estes deverão ser entregues durante a execução do objeto da 

licitação sem ônus ao CISAMUSEP. 

Desta forma, a pontuação referente a demonstração do sistema ficou conforme 

tabela abaixo: 

 
REQUISITOS PONTOS 

PONTUAÇÃO 
CONFERIDA PELA 

COMISSÃO DE APOIO 

1 Fator Técnico – Requisitos por módulo  

1.1 Atende os requisitos obrigatórios do item 19 do Edital 

 a) Atende todos os itens obrigatórios 15  

 
b) Não atende até 03 (três) dos requisitos 
obrigatórios e apresentou declaração 
conforme item 19 do Edital. 

10 10 

 
c) Não atende mais de 03 (três) dos 
requisitos obrigatórios. 

 

1.2  Somatório dos requisitos pontuáveis do item 19 do Edital.  

 a) Módulo Agendamento 32 

 b) Módulo Atendimento 46 

 c) Módulo Laboratório 20 

 d) Módulo Odontologia 12 

 e) Módulo Transporte 27 

 f) Módulo Alta Complexidade 18 

 g) Módulo Geral 37 

 h) Módulo Agendamento On-Line 14 

 i) Módulo Business Inteligence 12 

 j) Módulo Painel Eletrônico 0 

Conclui-se que a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E 

ASSESSORIA LTDA – EPP demonstrou as funcionalidades mínimas exigidas no Edital, devendo 

a mesma ser classificada para a próxima fase do certame. 
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