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ANEXO XII 

PLANILHA DE ITENS OBRIGATÓRIOS E PONTUÁVEIS 

11.1 – AGENDAMENTO ATENDE NÃO ATENDE 

11.1.1 - 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. 

  

11.1.2 - Permitir acompanhar via log de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de agendamento automático.   

11.1.3 - Possibilitar a distribuição de vagas para consultas ou exames conforme a população atendida pelas unidades de saúde. 

Conforme a quantidade ou valor de consultas/exames disponíveis calcular a quantidade de vagas para cada unidade de saúde 

proporcionalmente à população atendida. 

  

11.1.4 - Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas.   

11.1.5 - Permitir ignorar vagas de cotas para agendamento e autorização realizada por sobra.   

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

11.1.6 - 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.  

  

11.1.7 - Deve ser possível configurar a agenda para trabalhar com a quantidade de exames no horário ou por quantidade e tempo 

de atendimento. Possibilitar organizar a agenda por  

  

11.1.8 - Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas período com intervalo de horário e dias 

da semana para realização dos exames. 

  

11.1.9 - Possibilitar configurar o horário para todos os exames ou exames específicos.    

11.1.10 - Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas.   

11.1.11 - Possibilitar restringir via configuração os dias úteis de antecedência para cancelamento de agendamentos conforme definido 

pelo município. 

  

11.1.12 - Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade para agendamentos de usuários por especialidade 

de cada profissional. 
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11.1.13 - Possibilitar o bloqueio de agendas de profissionais, não permitindo agendamentos por período, unidade de saúde de 

atendimento, profissional, especialidade ou horários de unidades de saúde externas. 

  

11.1.14 - Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames por horário imprimindo nos comprovantes para 

orientação dos usuários no atendimento. 

  

11.1.15 - Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou prestador de serviços definindo os convênios pelos quais 

cada exame é realizado. 

  

11.1.16 - Possibilitar o bloqueio dos horários de agendamentos de exames por unidade de saúde de atendimento, exame período e 

intervalo de horários. 

  

11.1.17 - Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de agendamentos conforme capacidade e 

agendamentos já realizados por profissional e exame. 

  

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

11.1.19 - Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames definindo unidades de saúde com necessidade 

de controle. 

  

11.1.20 - Possibilitar realizar agendamentos de exames através de encaixe, permitir acesso ao encaixe mediante privilégio especial, 

realizar encaixe para múltiplos exames. 

  

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

do agendamento. 

  

11.1.22 - 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. 

  

11.1.23 - Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 

automaticamente ou por confirmação conforme definição de critério. 

  

11.1.24 - Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo.   

11.1.25 - Possibilitar identificar os agendamentos de exames realizados por encaixe.   

11.1.26 - Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 

automaticamente ou por confirmação conforme definição de critério. 

  

11.1.27 - Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos convênios vinculados ao profissional na unidade de saúde.   
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11.1.28 - Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última consulta ou exame agendado.   

11.1.29 - 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. 

  

11.1.30 - Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, profissional ou unidade de saúde. Possibilitar informar 

motivo da consulta e unidade de saúde de origem. 

  

11.1.31 - Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por unidade de saúde de atendimento, profissional, 

especialidade, período e intervalo de horário. 

  

11.1.32 - Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde específica ou para qualquer outra unidade de saúde, 

respeitando parâmetros previamente definidos, como central de agendamentos. 

  

11.1.33 - Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas definindo profissionais e unidades de saúde 

com necessidade de controle. 

  

11.1.34 - 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. 

  

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

complemento de recomendações para exames. 

  

11.1.36 - Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do agendador.   

11.1.37 - Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de barras que identifique unicamente o 

agendamento. 

  

11.1.38 - Possibilitar realizar agendamentos automáticos de pacientes pendentes na fila de espera, respeitando prioridade e posição 

das listas de espera. 

  

11.1.39 - Possibilitar visualizar os anexos dos pacientes das listas de esperas nos agendamentos e autorizações.   

11.1.40 - Possibilitar configurar quais unidades de saúde terão suas cotas transferidas automaticamente.   

11.1.41 - Possibilitar visualizar / identificar pacientes que possuem e não possuem prioridade definida dentro da lista de espera, 

diferenciando suas posições na lista. 

  

11.1.42 - Permitir acompanhar via log de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de cancelamento automático.   
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11.1.43 - Possibilitar restringir reconsultas de pacientes nas listas de espera de consultas para que seja informado um profissional 

específico. 

  

11.1.44 - Possibilitar realizar a transferência automática de cotas de agendamentos, possuir ambiente para configurações dos 

parâmetros necessários para realizar a transferência automática de cotas. 

  

11.1.45 - Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela unidade de saúde de origem do usuário ou por 

unidade central de agendamento. 

  

11.1.46 - Controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando data, horário, responsável, prioridade, situação e 

agendamento realizado. 

  

11.1.47 - Mostrar o número total de pacientes que estão pendentes na lista de espera por exames para programação do agendamento 

automático. 

  

11.1.48 - Possibilitar definir quantidade limite de agendamento automático diários que o sistema vai realizar.   

11.1.49 - Permitir acompanhar via log de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de agendamento automático.   

11.1.50 - Possibilitar que os médicos reguladores definam a prioridade dos pacientes que não possuem a mesma informada dentro 

da lista de espera. 

  

11.1.51 - Possibilitar cadastrar pacientes informando a CID nas listas de esperas de consultas e exames, agendamentos de consultas 

e exames e nas autorizações de consultas e exames. 

  

11.1.52 - Possibilitar visualizar os anexos dos pacientes das listas de esperas nos estágios de atendimentos (recepção, triagem e 

atendimento). 

  

11.1.53 - 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.  

  

11.1.54 - Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera.   

11.1.55 - Disponibilizar ambiente que permita configurar especialidades e exames com parâmetros para realização de agendamentos 

automáticos.  

  

11.1.56 - Possibilitar identificar de maneira individual ou todas as especialidades e exames desejáveis para agendamento automático.   

11.1.57 - Possibilitar configurar por exame ou por cbo-s quais documentos (anexos) serão permitidos para utilização nas listas de 

esperas, permitindo também definir sua obrigatoriedade de inserção. 

  

11.1.58 - Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera.   
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11.1.59 - Possibilitar realizar via serviço agendamentos automáticos de pacientes a partir das listas de espera de consultas e exames.   

11.1.60 - Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames para cada usuário em um período determinado.    

11.1.61 - Consistir a existência de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde de atendimento e o critério definido na cota.   

11.1.62 - Possibilitar sugerir a CID do paciente cadastrada nas listas de esperas durante o processo de agendamentos e autorizações 

(consultas e exames). 

  

11.1.63 - Possibilitar configurar especialidades e exames com dias limite e dias úteis de antecedência para realização dos 

agendamentos automáticos. 

  

11.1.64 - Possibilitar configurar o sistema para não exigir prioridades nas listas de esperas.   

11.1.65 - Possibilitar incluir e controlar anexos por pacientes para regulação a partir das listas de esperas.   

11.1.66 - Possibilitar a realização do cancelamento automático dos agendamentos por unidade de saúde.   

11.1.67 - Permitir configurar o agendamento automático como central de regulação possibilitando identificar a origem que será 

sugerida para agendamento automático, podendo manter a origem da lista de espera ou tentar agendar como central de 

agendamentos. 

  

11.1.68 - 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. 

  

11.1.69 - Possibilitar visualizar o histórico completo de documentos anexados e digitalizados.   

11.1.70 - Permitir configurar o motivo padrão de cancelamento via serviço automático.   

11.1.71 - Possibilitar configurar a gravação dos anexos das listas de esperas em banco de dados externos.   

11.1.72 - Permitir localizar os registros de agendamentos de consultas e exames realizados pelo serviço de agendamento 

automáticos. 

  

11.1.73 - Possibilitar realizar o cancelamento automático dos pacientes agendados, possuir ambiente para configurações dos 

parâmetros necessários para realizar o cancelamento automático. 

  

11.1.74 - Possibilitar nos estágios de atendimento (recepção, triagem e consultas) sugerir a CID quando o paciente possui CID já 

cadastrada através das listas de esperas. 

  

11.1.75 - Mostrar o número total de pacientes que estão pendentes na lista de espera por especialidades para programação do 

agendamento automático. 
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11.1.76 - Possibilitar configurar o horário de início que o serviço de agendamento será executado.   

11.1.77 - 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.  

  

11.1.78 - 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. 

  

11.1.79 - Possibilitar a importação de usuário da lista de espera nos agendamentos de consultas e exames.    

11.1.80 - Possibilitar a baixa ou exclusão dos usuários na lista de espera ao obter o agendamento ou autorização de consulta ou 

exame. 

  

11.1.81 - Possibilitar controle de protocolos para regulação, permitir arquivamento de documentos dos pacientes que são mantidos 

na unidade de saúde, permitir realizar o cadastro do local de arquivamento, permitir controlar os protocolos e acompanhamento de 

suas movimentações. 

  

11.1.82 - Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por tipo de agendamento (consultas médicas, 

consultas odontológicas, exames, sessões, transportes e apoios). 

  

11.1.83 - Permitir configurar individualmente o cadastro das unidades de saúde para controlar limite de gastos dos municípios.   

11.1.84 - Disponibilizar processo de cópia de PPI entre as unidades de saúde de origem, permitir identificar no destino da cópia a 

unidade de saúde, ano e possibilidade de identificar os meses desejados para cópia, podendo ser todos ou individuais. 

  

11.1.85 - Possibilitar visualizar a Disponibilidade Mensal por Valor e Quantidade, Valor e Quantidade Total Anual planejado, 

Disponibilidade de Valor e Quantidade anual. Possibilitar consultar as programações dos anos anteriores. 

  

11.1.86 - Possibilitar planejar um ano subsequente. Permitir Bloquear limites para unidades de saúde de origem inadimplentes   

11.1.87 - Possibilitar informar na programação mensal o Valor total e Quantidade Limite total que os municípios podem utilizar.   

11.1.88 - Disponibilizar histórico de Limite de gastos e PPI para controle das alterações e inserções por Unidade de Saúde de Origem. 

Permitir a visualização por Limite de gastos, PPI com Limite financeiro, procedimentos e limites adicionais. 

  

11.1.89 - Possibilitar que o gestor realize uma programação anual identificando mês a mês os valores e quantidades desejados para 

a unidade de saúde. 

  

11.1.90 - Permitir visualizar individualmente o valor utilizado e quantidade utilizada de procedimentos e agregados da PPI.   

11.1.91 - Permitir cadastrar agregados de procedimentos possibilitando adicionar múltiplos procedimentos para utilização na PPI, 

bem como, controlar por situação. 
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11.1.92 - Realizar a dedução de quantidade e valor conforme utilização em rotinas do sistema aos processos de Limite de controle 

de gastos e PPI para as unidades de saúde de origens configuradas nas rotinas habilitadas. O sistema também deverá permitir 

atribuir limite adicional. 

  

11.1.93 - Permitir configurar individualmente o cadastro das unidades de saúde para controlar Programação Pactuada Integrada 

(PPI). 

  

11.1.94 - Possibilitar adicionar aos meses da PPI da unidade de saúde de origem procedimentos e agregados.    

11.1.95 - Possibilitar delimitar os limites de controle de gastos em PPI adicionando controle por mês.   

11.1.96 - Permitir cadastrar aos procedimentos e agregados valor financeiro e quantidade física. Possibilitar controlar a situação 

individual do agregado e procedimento relacionado ao mês da PPI. 

  

11.1.97 - Permitir realizar adição de limites adicionais com controle de valor financeiro, quantidade física e situação.   

11.1.98 - Possibilitar configurar para Limite de controle de gastos do município e PPI as principais rotinas que geram faturamento. 

Esta configuração deve permitir ignorar a validação das rotinas desejadas, alertar as rotinas quando há indisponibilidade de vagas e 

bloquear as rotinas impedindo progresso quando há indisponibilidade de vagas. 

  

11.1.99 - Possibilitar configurar limite de controle de gastos individualmente por unidade de saúde.   

11.1.100 - Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada data identificando horário, usuário, número 

do CNS - Cartão Nacional de Saúde, especialidade. 

  

11.1.101 - 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. 

  

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

disponibilidade. 

  

11.1.103 - Possibilitar visualizar através de relatório o tempo de permanência do usuário em cada etapa da lista de espera de 

consultas. 

  

11.1.104 - Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de saúde, exame mostrando a capacidade de 

atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e saldo disponível. 

  

11.1.105 - 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. 
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11.1.106 - Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, com totais por profissional, exame, motivo da falta, 

unidade de saúde de atendimento. 

  

11.1.107 - 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. 

  

11.1.108 - Possibilitar visualizar através de relatório o tempo de permanência do usuário em cada etapa da lista de espera de exames 

e/ou procedimentos. 

  

11.2 – ATENDIMENTO   

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

11.2.2 - Possibilitar que o paciente realize a auto-recepção via sistema através do código de barras do seu comprovante de 

agendamento de consultas disponibilizado pela unidade de saúde. 

  

11.2.3 - Permitir recepção de pacientes pré-agendados com possibilidade de inclusão de pacientes de procura espontânea, com 

seleção da ordem de atendimento. Possibilitar a recepção de pacientes por leitura de códigos de barras dos agendamentos. 

  

11.2.4 - Possuir na recepção de pacientes, bloqueio automático dos agendamentos de consultas feitos com código de barras, que 

foram cancelados ou excluídos, apresentando alerta sobre a situação do agendamento no momento da leitura do código. 

  

11.2.5 - Na recepção de pacientes, possibilitar a utilização de biometria para identificação de pacientes.   
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11.2.6 - Possuir prontuário eletrônico que atenda os seguintes estágios de atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de 

consultas e atendimento médico conforme estrutura das unidades de saúde. 

  

11.2.7 - 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. 

  

11.2.8 - Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (baseado no 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. 

  

11.2.9 - 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. 

  

11.2.10 - Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de preenchimento de peso, altura e pressão arterial conforme ciclo de vida 

dos pacientes (criança, adolescente, adulto e idoso) conforme definido em cada local de atendimento. 

  

11.2.11 - Permitir o registro de triagem ou preparo de consultas de cada paciente (peso, altura, pressão arterial, pulsação arterial, 

frequência respiratória, cintura, quadril, perímetro cefálico, glicemia capilar, saturação) durante a pré-consulta.  

  

11.2.12 - Permitir registrar os procedimentos realizados pela triagem de consultas. Permitir informar saída do atendimento com 

informação de encaminhamentos quando os pacientes que não necessitam atendimento médico.  

  

11.2.13 - Possibilitar a impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de Comparecimento e Guias de Referência e Contra 

Referência. 

  

11.2.14 - Possibilitar visualizar gráficos de atendimento com as informações de I.M.C. - Índice de Massa Corpórea, Peso (Kg), Altura 

(cm), Temperatura (ºC), Pressão Arterial, Pulsação Arterial (/min), Frequência Respiratória (/min), Cintura (cm), Quadril (cm), 

Perímetro Cefálico (cm), Glicemia Capilar (mg/dl), Saturação (SpO2). 

  

11.2.15 - Possibilitar registrar Dor Torácica, permitir coletar dados detalhados referente as características dor.    

11.2.16 - 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. 

  

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

11.2.18 - 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 
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antropométrica, sinais vitais, classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, anamnese, resultados de exames, diagnósticos, 

procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, requisições de exames, prescrições oftalmológicas, encaminhamentos, 

atividades prescritas nas internações, avaliações de enfermagem, atividades coletivas e planos de cuidados. 

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

11.2.20 - Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento psicossocial preenchendo e imprimindo a 

solicitação de atendimentos RAAS – Atendimento Psicossocial. 

  

11.2.21 - Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome Neurológica por Zika/Microcefalia em conformidade com a ficha 

do e-SUS do Ministério da Saúde. 

  

11.2.22 - Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando informar posologias e quantidades 

distintas. 

  

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

11.2.24 - Possibilitar acessar histórico de prontuário eletrônico do paciente através da tela de atendimento, permitir visualizar as 

informações no formato de linha do tempo.  

  

11.2.25 - Permitir filtrar as informações por período específico.   

11.2.26 - Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido.   

11.2.27 - Possibilitar no momento da prescrição de medicamentos, que o médico receba orientação sobre medicamentos 

potencialmente perigosos. 

  

11.2.28 - 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. 

  

11.2.29 - 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 pacientes previamente triados 

identificando respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco e tempo de espera.  

  

11.2.30 - Possibilitar o encaminhamento de usuários para observação ou internação. Identificar automaticamente os pacientes já 

atendidos pela triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento médico. 

  

11.2.31 - 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.  
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11.2.32 - Possibilitar que o medicamento seja pesquisado pelo nome comercial. Possibilitar restringir os medicamentos que podem 

ser prescritos por local de atendimento. 

  

11.2.33 - Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, doenças) dos pacientes. No momento do atendimento de consulta, 

atendimento odontológico, internação, aplicação de vacinas devem ser automaticamente visualizadas as informações cadastradas 

para o paciente. 

  

11.2.34 - Permitir no momento da requisição de exames que ao informar o exame que possua exames complementares com que os 

mesmos sejam carregados automaticamente, permitindo incluir o exame complementar na requisição. 

  

11.2.35 - Possibilitar no atendimento médico encaminhar o paciente para internação ambulatorial com informação de 

acompanhamento e alta do paciente. 

  

11.2.36 - Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas as informações sendo dispostas em ficha 

contínua. 

  

11.2.37 - Emitir receituário de prescrição oftalmológica.   

11.2.38 - Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, orientações, requisição de exames e 

guia de referência e contra-referência. 

  

11.2.39 - Possibilitar registrar durante o atendimento de consultas atendimentos sigilosos, permitindo informar quais especialidades, 

e unidades de saúde que podem visualizar o registro. 

  

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

11.2.41 - Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes em estoque, para medicamentos 

controlados (por categoria) e demais medicamentos. 

  

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

11.2.43 - Deve ser possível configurar quais especialidades podem registrar atendimentos sigilosos.   

11.2.44 - Possibilitar visualizar histórico de Estratificação do APSUS do paciente em atendimento.   

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

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

11.2.47 - Possibilitar o registro das informações completas de atendimentos de consultas médicas realizados em atendimentos não 

informatizados.  

  

11.2.48 - Possibilitar restringir os operadores concedendo acesso para registro dos atendimentos conforme profissional e período.   



 

 

12 
 

 

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

Saúde. 

  

11.2.50 - Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde com atendimento não informatizado incluindo 

os procedimentos realizados. 

  

11.2.51 - Disponível opção de inclusão do CIPE - Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem para o atendimento de 

consultas 

  

11.2.52 - Disponível opção de impressão do documento CIPE - Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem.   

11.2.53 - Disponível no histórico de consultas os históricos CIPE - Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem.   

11.2.54 - Disponibilizar a opção de inclusão do CIPE - Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem, no atendimento de 

consultas. 

  

11.2.55 - Possibilitar o cadastro de indicadores dos profissionais, permitir o vínculo de procedimentos aos indicadores de 

produtividade. 

  

11.2.56 - Possibilitar definir especialidades que possuem determinado tempo de carência.   

11.2.57 - Possibilitar controlar a validade (em dias) de consultas e reconsultas que o usuário pode realizar, o sistema deve alertar / 

bloquear de acordo com o operador de acesso. 

  

11.2.58 - 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. 

  

11.2.59 - 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. 

  

11.2.60 - Possibilitar consultar as informações registradas nos indicadores dos profissionais.   

11.2.61 - Possibilitar a digitação de indicadores dos profissionais, permitir informar os dados manualmente conforme configuração 

dos indicadores. 

  

11.2.62 - Possibilitar registro de ocorrências diárias referente aos eventos ocorridos nas unidades.   

11.2.63 - Possibilitar bloqueios e alertas para consultas e reconsultas através de períodos parametrizáveis de carência.   

11.2.64 - Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de pacientes apresentando informações de vacinas, dosagens, 

data prevista ou quantidade de dias em atraso. 
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11.2.65 - Possibilitar a consulta de histórico de Atenção Domiciliar por paciente, unidade de saúde, período e situação apresentando 

informações das solicitações e atendimentos. 

  

11.2.66 - Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de início, horário de encerramento, duração, 

participantes, população, profissionais, procedimentos realizados, usuários atendidos e estabelecimento.  

  

11.2.67 - Possibilitar informar Temas para Reuniões e Práticas e Temas para Saúde em conformidade com e-SUS APS. Permitir 

informar grupo de pacientes. 

  

11.2.68 - Possibilitar o controle de solicitações de atendimento Atenção Domiciliar identificando paciente, 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 APS. 

  

Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar informando data, horário, profissional, 11.2.69 - especialidade, 

procedimentos, CID, CIAP, equipe, condições avaliadas, modelo de atenção domiciliar, procedimentos do e-SUS AB. Atendendo 

informações necessárias para a Ficha de Atendimento Domiciliar do e-SUS APS.  

  

11.2.70 - Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar listando os procedimentos realizados.   

11.2.71 - Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar.   

11.2.72 - Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-PSI Psicossocial identificando paciente, situação de rua e uso 

de álcool ou drogas, unidade de saúde, origem, CID e destino.  

  

11.2.73 - Possibilitar a impressão do formulário da atenção psicossocial no CAPS.   

11.2.74 - 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. 

  

11.2.75 - Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial por paciente, unidade de saúde, período e situação 

apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

  

11.2.76 - 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. 11.2.77 - Possibilitar totalizações por unidade de saúde, 

setor de atendimento, profissional e especialidade. 

  

11.2.78 - 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.  
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11.2.79 - Possibilitar totalizar atendimentos realizados por profissional, especialidade, unidade de saúde, motivo da consulta, 

município do usuário, bairro, faixa etária. 

  

11.2.80 - Emitir relatórios de atendimentos de Atenção Domiciliar e RAAS – Psicossocial com totalizações por unidade de saúde, 

paciente, sexo, faixa etária, município, profissional, procedimento, classificação de serviço. 

  

11.2.81 - Emitir relatórios de solicitações de Atenção Domiciliar e RAAS – Psicossocial com totalizações por unidade de saúde, 

usuário, sexo, faixa etária, município. 

  

11.2.82 - 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. 

  

11.2.83 - Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações a usuários pela metodologia CIPESC – 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

  

11.2.84 - Possuir “Monitoramento das Linhas de Cuidados – QualiCIS” com conteúdo diferente para cada Linha de Cuidado, de 

acordo com o descrito abaixo: 

  

Linha de Cuidado das Gestantes:   

Estratificação correta? (   ) Sim (   ) Não   

Estratificação de risco: (   ) Risco Intermediário (   ) Alto Risco   

Apresenta estabilidade clínica? (   ) Sim (   ) Não   

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

Linha de Cuidado das Crianças:   

Estratificação correta? (   ) Sim (   ) Não    

Prematuro? (   ) Sim (   ) Não   

Apresenta estabilidade clínica? (   ) Sim (   ) Não   

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

Linha de Cuidado de Hipertensos:   

Estratificação de risco correta? (   ) Sim (   ) Não   
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Apresenta PA < 130/80 mmHg? (   ) Sim (   ) Não   

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

Linha de Cuidado de Diabéticos:   

Estratificação de risco correta? (   ) Sim (   ) Não   

Apresenta Hemoglobina Glicada estabilizada? (   ) Sim (   ) Não   

Apresenta PA < 130/80 mmHg? (   ) Sim (   ) Não   

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

Linha de Cuidado da Pessoa Idosa:   

Estratificação de risco correta? (   ) Sim (   ) Não    

Classificação: (   ) Robusto (   ) Em Risco de Fragilização (   ) Frágil   

Apresentou melhora no IVCF-20 desde o início do acompanhamento?         (   ) Sim (   ) Não   

Possui prescrição de Polifarmácia? (   ) Sim (   ) Não   

Apresentou redução na Polifarmácia? (   ) Sim (   ) Não   

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

Linha de Cuidado da Saúde Mental:   

Estratificação de risco correta? (   ) Sim (   ) Não   

Motivo do Encaminhamento: (   ) Transtorno Mental (   ) Dependência Química   

Apresenta estabilidade clínica? (   ) Sim (   ) Não   

Necessitou de internamento psiquiátrico, considerando período de 12 meses a partir do início do acompanhamento no serviço?                        

(   ) Sim (   ) Não 

  

Plano de Cuidados elaborado? (   ) Sim (   ) Não   

11.2.85 - A partir dos dados inseridos neste módulo o sistema deverá disponibilizar relatórios específicos para cada item de cada 

Linha de Cuidado, informando o quantitativo de cada resposta; 

  

11.2.86 - Deverá ser possível gerar relatórios por período, por município de residência.   
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11.2.87 - Possuir  o documento “Plano de Cuidados” adequado às novas regras do Programa QualiCIS (Modelos – Anexos I, II, III e 

IV), de acordo com a linha de cuidado abordada. 

  

11.3 - FATURAMENTO   

11.3.1 - Possibilitar definir procedimentos por P.P.I. nos Limites de Controle de Gastos dos Municípios. Permitir atribuir limite adicional 

quando um município é bloqueado por indisponibilidade de vagas. 

  

11.3.2 - Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde: sexo, idade, 

especialidade, classificação de serviços das unidades de saúde. 

  

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

atendimento. 

  

11.3.4 - Possibilitar relacionar os procedimentos para cada contrato.   

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

11.3.6 - Possibilitar planejar um ano subsequente.   

11.3.7 - Possibilitar que o gestor do município realize uma programação dos gastos anual/mês, informando valor e quantidade limite 

a serem utilizados via procedimentos. 

  

11.3.8 - Possibilitar visualizar a disponibilidade de valor e quantidade anual.   

11.3.9 - 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. 

  

11.3.10 - 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.  

  

11.3.11 - Possibilitar selecionar individualmente os atendimentos para faturamento. Apresentar resumo dos procedimentos por 

quantidade e valor.  

  

11.3.12 - Possibilitar a comparação entre o valor do prestador e o valor SUS mostrando diferença. 11.3.13 – Calcular os impostos 

conforme alíquota e incidência por faixa de valor de faturamento. 

  

11.3.14 - Possibilitar realizar faturamento por contratos, permitir emitir documentos de faturamentos com procedimentos relacionados 

aos contratos. 

  

11.3.15 - Possibilitar a apuração de faturamento das unidades de saúde de origem totalizando os valores dos atendimentos realizados 

e não realizados por prestador.  
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11.3.16 - Possibilitar o faturamento por competência. Calcular o valor da taxa administrativa a partir do percentual informado para 

cada unidade de saúde de origem e o valor total dos atendimentos. Apresentar resumo dos procedimentos por quantidade e valor.  

  

11.3.17 - Possibilitar a impressão do faturamento com totais por prestador, unidade de atendimento, profissional, especialidade, 

convênio, fonte de recurso e procedimento. 

  

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

11.3.19 - 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. 

  

11.3.20 - Possibilitar cadastrar contratos com seus respectivos dados, permitir realizar aditivos aos contratos.   

11.3.21 - Permite a elaboração da folha de programação orçamentária de forma automática disponibilizando a impressão para envio 

à regional de saúde. 

  

11.3.22 - Possibilitar consistir alertas e bloqueios de rotinas que envolvam limites de gastos dos municípios.   

11.3.23 - Validar os registros a serem exportados quanto inconsistências nas normas do LEDI e-SUS APS e das vinculações do 

profissional com a unidade de saúde e equipe, de acordo com o C.N.E.S. – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

  

11.3.24 - Emitir relatório de inconsistências da exportação mostrando detalhamento da inconsistência, por unidade de saúde, 

profissional e tipo de registro. 

  

11.3.25 - Permitir controle dos pagamentos realizados para faturas geradas para unidades de saúde de origem, com controle de 

pagamento parcial. 

  

11.3.26 - Possibilitar configurar P.P.I. por especialidades com vinculo a procedimento de consulta. 11.3.27 - Permitir controlar valores 

e quantidades por grupo de especialidades. 

  

11.3.28 - Possibilitar definir os convênios para faturamento nos prestadores com a respectiva fonte de recurso utilizada.    

11.3.29 - Possibilitar definir os Convênios que estão ativos e bloqueados para os prestadores.    

11.3.30 - Possibilitar definir os impostos incidentes sobre o prestador.   

11.3.31 - Permitir distribuição dos tipos de custos para as unidades de origem de acordo com a população.   

11.3.32 - Possibilitar o controle de Limite de Gastos por Municípios.   

11.3.33 - Possibilitar consultar as programações de anos anteriores.   

11.3.34 - Possibilitar visualizar o valor e quantidade total anual planejada.   
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11.3.35 - Possibilitar visualizar a disponibilidade de valor ou quantidade de cada contrato.   

11.3.36 - Possibilitar a impressão do faturamento com totais por unidade de atendimento, profissional, especialidade, convênio e 

procedimento e relação de impostos calculados. 

  

11.3.37 - Possibilitar consistir alertas e bloqueios de rotinas que envolvam procedimentos mediante indisponibilidade de data, valores 

e quantidade conforme contrato. 

  

11.3.38 - Permitir a exportação somente das fichas do cadastro territorial, com base nos cadastros de cidadãos, imóveis e famílias   

11.3.39 - Possibilitar configurar notificações de vencimento de data e limite de valores e quantidade.   

11.3.40 - Permitir a exportação total das fichas, dentro da competência, ou parcial, gerando arquivo somente dos registros que ainda 

não foram exportados. 

  

11.3.41 - Possibilitar visualizar a disponibilidade mensal por valor e quantidade.   

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

atendimento. 

  

11.3.43 - Possibilitar o controle de contrato por Unidade de Saúde.   

11.3.44 - Permitir a exportação de vários arquivos do e-SUS APS dentro de uma mesma competência.   

11.4 – LABORATÓRIO   

11.4.1 - Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de resultados e impressão de mapas de trabalho e 

laudos. 

  

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

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

11.4.4 - Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais.   

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

11.4.6 - Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame.   

11.4.7 - Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão.   

11.4.8 - Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional solicitante, considerando critério de urgência e 

resultados não emitidos. 
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11.4.9 - Emitir etiquetas com códigos de barras para os diferentes materiais e bancadas de trabalho.   

11.4.10 - Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional solicitante, considerando critério de urgência e não 

emitidos. 

  

11.4.11 - 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. 

  

11.4.12 - Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada.   

11.4.13 - Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames.   

11.4.14 - Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de exames diretamente para impressoras pré-

definidas através das portas de impressão. 

  

11.4.15 - Permitir realizar a recepção de exames antecipada dos agendamentos laboratoriais através do código de barras.    

11.4.16 - 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.  

  

11.4.17 - Possibilitar informar a unidade de saúde de coleta, profissional solicitante e a realização de exames em gestantes e critério 

de urgência.  

  

11.4.18 - Possibilitar informar o material e CID consistente para cada exame.   

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

11.4.20 - Permitir a impressão a assinatura digitalizada do profissional solicitante no documento de recepção de exames.   

11.4.21 - Possibilitar emitir declaração de comparecimento de usuário na recepção de exames.    

11.4.22 - 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. 

  

11.4.23 - 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. 

  

11.4.24 - 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. 

  

11.4.25 - Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados.   
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11.4.26 - Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia.   

11.4.27 - Verificar a realização de exames em que o resultado ainda esteja válido conforme quantidade de dias parametrizados para 

o exame, notificando operador do sistema. 

  

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

usuário.  

  

11.4.29 - Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindo ao profissional a liberação eletrônica do resultado 

de exame. 

  

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

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

transação. 

  

11.4.32 - Possibilitar a comunicação com sistemas de interfaceamento de equipamentos laboratoriais.   

11.4.33 - Emitir relatório de histórico dos exames das recepções possibilitando visualizar todas as situações que o exame percorreu.   

11.4.34 - Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais por unidade de saúde, exame, profissional, 

mapa. Detalhar percentual dos exames realizados. 

  

11.4.35 - Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 

nos exames realizados em cada período. 

  

11.5 – ODONTOLOGIA   

11.5.1 - Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos.   

11.5.2 - Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências    

11.5.3 - Permitir a inativação de procedimentos odontológicos, com isso exibir apenas os procedimentos ativos para os profissionais 

de odontologia.  

  

11.5.4 - 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. 

  

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

11.5.6 - Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores no odontograma e identifique sua utilização 

(por dente, por face, geral, dente decíduo ou permanente). 
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11.5.7 - Permitir recepção automática de usuários pré-agendados com possibilidade de inclusão de usuários de procura espontânea, 

com seleção da ordem de atendimento.  

  

11.5.8 - Possibilitar verificação de pendências de vacinas dos usuários atendidos.   

11.5.9 - 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. 

  

11.5.10 - Permitir que no atendimento odontológico seja realizado a inclusão das informações do profissional auxiliar do atendimento.   

11.5.11 - Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido.   

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

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

11.5.14 - 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. 

  

11.5.15 - 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. 

  

11.5.16 - Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário.   

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

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

11.5.19 - 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. 
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11.5.20 - 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. 

  

11.5.21 - Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia com determinado tempo de atraso no 

comparecimento para realização. 

  

11.5.22 - 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. 

  

11.5.23 - Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com quantidades realizadas em cada face, por procedimento, 

dente, profissional, especialidade. 

  

11.5.24 - 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. 

  

11.6 - ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE   

11.6.1 - Possibilitar definir a situação dos laudos de APACs conforme trâmite estabelecido pelo município.   

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

11.6.3 - 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).  

  

11.6.4 - Possibilitar classificar o teto financeiro e o município referente à despesa.Possibilitar informar os procedimentos solicitados 

na APAC. 

  

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

numeração. 

  

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

11.6.7 - Possibilitar definir os municípios com acesso a cada procedimento de Alta Complexidade.   
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11.6.8 - Possibilitar a digitação do faturamento de APACs por competência informando procedimentos, especialidades e quantidades.    

11.6.9 - Possibilitar a visualização dos procedimentos solicitados com o saldo restante para faturamento.   

11.6.10 - Possibilitar a impressão de espelho do faturamento de APACs.   

11.6.11 - Possibilitar a impressão da auditoria.   

11.6.12 - Possibilitar a visualização do faturamento de procedimentos por competência.   

11.6.13 - Possibilitar a auditoria de APACs identificando o auditor, data e observações. Possibilitar a visualização dos procedimentos 

solicitados com a quantidade solicitada, faturada e saldo. 

  

11.6.14 - Possibilitar disponibilizar validade inicial e final de APACs do tipo continua e única para autorização via lista de espera.   

11.6.15 - Possibilitar atualizar a validade do laudo de APAC conforme validade da autorização.   

11.6.16 - Possibilitar que nos processos de solicitação, autorização, faturamento, auditoria e exportação de APACs seja possível a 

visualização das etapas percorridas pelos laudos de APACs. 

  

11.6.17 - Permitir registrar procedimentos secundários compatíveis com os procedimentos solicitados.   

11.6.18 - Possibilitar o controle das etapas de trâmite das APACs identificando situação, data de execução da etapa, responsável 

pela etapa e observações. 

  

11.6.19 - Emitir relatório comparativos dos laudos de APACs em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 

de valor ou quantidade em cada período. 

  

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

valor. 

  

11.7 – CONFIGURAÇÕES GERAIS   

11.7.1 - Possibilitar unificação dos cadastros de logradouros e bairros ou distritos, inserindo em um único registro as informações 

que estejam duplicadas. 

  

11.7.2 - Possibilitar a unificação de cadastros, inserindo em um único registro todas as informações que estejam em registros 

duplicados para o mesmo paciente. 

  

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

11.7.3 - Consistir automaticamente a existência de cadastros em duplicidade considerando nome do paciente, data de nascimento, 

nome da mãe e documento mostrando em tela os cadastros já existentes.  
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11.7.4 - Possibilitar a visualização do histórico de unificações dos pacientes.   

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

11.7.6 - Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para pesquisa para os estágios de atendimento: recepção do paciente, 

triagem/preparo de consultas e atendimento médico. 

  

11.7.7 - Possibilitar o registro do C.E.P. – Código de Endereçamento Postal em conformidade com o D.N.E. – Diretório Nacional de 

Endereços, ou pela tabela de C.E.P.’s do BDSIA. 

  

11.7.8 - Possibilitar configurar a obrigatoriedade de informar o número do C.N.S - Cartão Nacional de Saúde do cidadão em seu 

cadastro. 

  

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

Correios. 

  

11.7.10 - Possibilitar exibir a foto do paciente nas principais rotinas de atendimento, para facilitar o reconhecimento do paciente pelo 

profissional de atendimento. 

  

11.7.11 - Possibilitar configuração para a utilização de foto no cadastro de paciente.   

11.7.12 - Possibilitar a pesquisa do cadastro do paciente na Base Nacional do Cartão Nacional de Saúde através de WebService 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde através da RNDS, para consulta, inclusão e atualização de cadastros na base local do 

sistema. 

  

11.7.13 - Permitir restringir horário de acesso dos profissionais nas unidades de saúde especificas.   

11.7.14 - Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários e unidades de saúde.   

11.7.15 - Possibilitar definir para as unidades de saúde os horários de atendimentos com possibilidade de definição de plantões.    

11.7.16 - Permitir definir para os profissionais os horários de atendimentos com possibilidade de definição de plantões.   

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

11.7.18 - Possibilitar controlar a quantidade de procedimentos que o paciente realizou em determinado período, onde seja possível 

alertar e/ou bloquear conforme configuração do operador. 

  

11.7.19 - Possibilitar configuração de vínculo entre procedimentos municipais com procedimentos do SIGTAP - Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 

  

11.7.20 - Possibilitar definir procedimentos que possuem determinado tempo de carência, onde seja possível alertar e/ou bloquear 

conforme configuração do operador. 
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11.7.21 - Possibilitar configuração em dias para início do processo de cancelamento automático das recepções de pacientes faltantes.   

11.7.22 - Possibilitar o cadastro de priorização dos atendimentos por idade do paciente, permitir definir a partir de qual idade deve 

consistir a priorização. 

  

11.7.23 - Possibilitar o cancelamento automático das recepções para pacientes que não compareceram aos atendimentos.   

11.7.24 - Exibir informações de Usuários para verificação do componente de Capitação Ponderada do programa Previne Brasil, com 

os seguintes itens:  

  

- Total de Usuários cadastrados;    

- Quantidade de Usuários vinculados nas equipes;    

- População estimada para capitação;    

- Meta de cadastros, calculada pela população cadastrada e população estimada.    

- Exibir cadastros inconsistentes para a Capitação Ponderada: sem identificação (C.N.S./C.P.F.), data de nascimento, raça ou cor, 

sexo, nome do pai, nome da mãe, nacionalidade.  

  

11.7.25 - Permitir o controle de metas de indicadores de saúde do paciente, permitindo definir metas das informações de saúde do 

paciente durante os atendimentos de consultas e o posterior acompanhamento e comparativo dessas metas e as reais informações 

de saúde.  

  

11.7.26 - Permitir configurar metas globais que serão utilizadas quando não informadas as metas nos atendimentos.   

11.7.27 - Possibilitar inclusão automática em lista de espera para consultas e exames, conforme configuração de prioridades.   

11.7.28 - Possibilitar configurar restrições de acessos nas listas de esperas de consultas ou exames por operadores, restringir listas 

de esperas de consultas somente para especialidades que o operador tenha acesso, restringir listas de esperas de exames somente 

para exames que o operador tenha acesso, conforme configurações em seu cadastro. 

  

11.7.29 - 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. 

  

11.7.30 - 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. 
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11.7.31 - 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. 

  

11.7.32 - Possibilitar a digitalização de documentos para pacientes identificando o tipo de documento, data, horário.    

11.7.33 - Possibilitar a digitalização de documentos nos formatos: TIFF, JPEG, BMP, PNG. Restringir os tipos de documentos que 

podem ser visualizados por médicos, enfermeiros e outros profissionais. 11.7.34 - Possibilitar a visualização dos documentos 

digitalizados com navegação entre os documentos existentes.  

  

11.7.35 - Possibilitar a navegação nas páginas dos documentos multipaginados. Possibilitar operações de visualização quanto a 

tamanho, posicionamento de imagens.  

  

11.7.36 - Possibilitar a impressão dos documentos digitalizados.   

11.7.37 - Possibilitar o acesso ao sistema através da utilização do C.P.F, e-Mail e Nome de Acesso.   

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

11.7.39 - O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, identificando, endereço de rede IP, data e horário.   

11.7.40 - 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. 

  

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

11.7.42 - O cadastro de usuários do sistema somente se utilizado senha forte com número mínimo de caracteres, contendo letra, 

número e símbolo. 

  

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

11.7.44 - Os relatórios devem possuir exportação para o seguinte formato de arquivo: PDF.   

11.7.45 - Apresentar informações do desenvolvedor e da versão do software em local que sempre fique visível no sistema indiferente 

da abertura de outra tela e/ou funcionalidades. 

  

11.7.46 - Possibilitar configurar o acesso restrito ao sistema, em dias e horários específicos por operadores.   

11.7.47 - Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o bloqueio de operadores ao esgotar tentativas.   
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11.7.48 - Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca de mensagens no modelo de correio eletrônico entre 

todos os usuários de sistema.  

  

11.7.49 - Possibilitar o controle de mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas.    

11.7.50 - Possibilitar a utilização de arquivamento de mensagens em pastas.    

11.7.51 - Possibilitar a composição de novas mensagens, resposta de mensagens recebidas, encaminhamento de mensagens 

recebidas e impressão de mensagens.  

  

11.7.52 - Possibilitar a localização de mensagens recebidas ou enviadas por período, assunto e mensagem.   

11.7.53 - Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, orientação, tamanho, largura, altura, margens e 

impressão de linhas zebradas. 

  

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

11.7.55 - O sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção do sistema, identificando nível do privilégio 

(inclusão, alteração, exclusão, consulta). 

  

11.7.56 - Sistema deve controlar a validade mínima e máxima da senha.   

11.7.57 - Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGDB) Oracle 11g ou superior, ou Postgresql, como repositório 

de dados. 

  

11.8 - AGENDAMENTO ON-LINE   

11.8.1 - 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 à internet. 

  

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

11.8.3 - Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de agendamentos conforme capacidade e 

agendamentos já realizados por profissional e exame 

  

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

agendamento. 

  

11.8.5 - Possibilitar a inclusão de usuários na lista de espera de consultas e exames.   
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11.8.6 - 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.  

  

11.8.7 - Consistir a existência de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde de atendimento e o critério definido na cota.   

11.8.8 - 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. 

  

11.8.9 - 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. 

  

11.8.10 - Permitir aos municípios receber / enviar mensagens de correio eletrônico.   

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

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

11.8.13 - Emitir relatórios dos agendamentos de profissionais e exames por data identificando horário, usuário, número do C.N.S. 

(Cartão Nacional de Saúde), especialidade. 

  

11.9 - BUSINESS INTELIGENCE   

11.9.1 - Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, desempenho, cobertura assistenciais por área, 

atualizados permanentemente e disponibilizados em tempo real, utilizando-se da lógica do BI - “Business Inteligence”. 

  

11.9.2 - Possibilitar a obtenção de informações através da criação de processos, com consultas ao banco de dados através de 

fórmulas definidas para o BI. 

  

11.9.3 - O BI deve permitir sua instalação em um dos seguintes ambientes operacionais: Windows, Linux ou Mac.   

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

11.9.5 - O BI deve ser executado em servidores de aplicação open-source (Tomcat 6.0 ou superior ou JBoss 4.0 ou superior, etc.).   

11.9.6 - As informações resultantes do BI devem ser accessíveis nos seguintes navegadores de Internet: Internet Explorer 6.0 ou 

superior, Opera, Firefox. 

  

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

11.9.8 - O BI deve possuir controle de permissões de acesso aos processos por usuários.   
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11.9.9 - O BI deve permitir a customização de gráficos de forma que os indicadores e parâmetros sejam facilmente entendidos: 

diversos tipos de gráficos, eixos (linhas e colunas) e valor mínimo e máximo (Hodômetro e termômetro). 

  

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

11.10 - PAINEL ELETRÔNICO   

11.10.1 - Possibilitar o cadastro ilimitado de painéis eletrônicos, definindo o tempo de visualização de informações e notícias.    

11.10.2 - Possibilitar o alerta por som ou chamado de voz. Possibilitar definir o texto para chamado de voz.    

11.10.3 - Possibilitar definir a aparência com brasão, cores e fontes das áreas de visualização de informações.    

11.10.4 - Possibilitar a visualização de até 3 rótulos com informações dos chamados recentes.   

11.10.5 - Possibilitar no cadastro de cada setor a configuração de utilização de painel eletrônico para cada estágio de atendimento 

especificando descrição para visualização.  

  

11.10.6 - Possibilitar definir o painel eletrônico utilizado para visualização.   

11.10.7 - Possibilitar o cadastro de notícias para exibição nos painéis eletrônicos. Possibilitar a exibição de texto, imagem, texto com 

imagem e vídeo.  

  

11.10.8 - Possibilitar a exibição de notícias por RSS especificando o endereço, divulgação da fonte, período e exibição de data e 

horário da notícia.  

  

11.10.9 - Possibilitar configurar fonte e fundo para textos e RSS.    

11.10.10 - Possibilitar configurar a disposição de texto com imagem.    

11.10.11 - Possibilitar configurar a exibição em todos ou especificando os painéis eletrônicos.   

11.10.12 - Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso para as suas configurações.    

11.10.13 - Disponibilizar a visualização de data e horário.    

11.10.14 - Disponibilizar a visualização de foto do usuário chamado.   

11.10.15 - 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. 

  

11.10.16 - Possibilitar configurar o painel eletrônico de classificação de risco para mostrar somente as iniciais do nome dos pacientes 

que aguardam atendimento. 
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11.10.17 - Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico identificando unidade de saúde, setor de 

atendimento, usuário, data, horário e operador do sistema. 

  

 


