
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS 

 

PROCESSO N° 0573/2017 

  

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO MULTIPLATAFORMA 

VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E 

CONSEQUENTE LICENÇA DE USO DESTE PARA A FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SÃO CAETANO DO SUL. 

 

 

1-PREÂMBULO 

 

1.1-Encontra-se disponível na FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, localizada na Rua Nazareth, nº. 181 –São Caetano do Sul – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 

57.571.275/0014-17, o Memorial Descritivo visando à contratação “tipo menor preço global”, de empresa 

especializada no desenvolvimento de Sistema Informatizado Multiplataforma visando à implantação de 

ferramentas de gestão e prontuário eletrônico e consequente licença de uso deste para a Fundação do Abc – 

Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul e demais unidades da Rede Municipal de saúde de São 

Caetano do Sul.  

 

1.2-Os envelopes de propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até o dia 17 de novembro de 2017 às 

16h30 horas, em conformidade com as seguintes condições:  

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 – A CONTRATADA obriga-se perante a CONTRATANTE a prestação de serviço no desenvolvimento de Sistema 

Informatizado Multiplataforma visando à implantação de ferramentas de gestão e prontuário eletrônico e consequente 

fornecimento de licenças de uso deste para a Fundação do Abc – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do 

Sul e demais unidades da Rede Municipal de saúde de São Caetano do Sul, em conformidade com o Anexo I “Termo 

de Referência”, e sua proposta comercial, parte integrante deste Memorial Descritivo. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 



 

3.1– A proposta comercial deverá estar contida em envelope fechado, mencionando exteriormente o nome da 

empresa, o número do processo e o seu objeto. 

 

3.2- A razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes ou de quaisquer outros documentos deverá 

ser a mesma constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vedada à utilização de nome “fantasia” ou nome 

incompleto. 

 

3.3- A proposta comercial deverá ser apresentada impressa ou datilografada sem emendas ou rasuras. 

 

3.4-Não será admitida a participação de consórcios, tampouco a participação de empresa impedida por lei. 

 

3.5-Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato decorrente desta Coleta de Preços, salvo 

se houver autorização expressa da CONTRATANTE. 

 

3.6- À administração da CONTRATANTE fica reservado o direito de efetuar diligências em qualquer fase da Coleta de 

Preços para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados nas Propostas, bem 

como esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão, posterior de documento ou informação 

exigidos neste memorial. 

 

4 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DA EMPRESA QUE APRESENTO MENOR VALOR NA PRESENTE COLETA DE 

PREÇOS 

 

4.1– Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2– Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 

comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

 

4.3- Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), dentro da validade; no registro da 

empresa deverá constar expressamente o código de atividade.  

 

4.4- Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, expedida no local do domicílio ou sede da empresa; 

 

4.5- Prova de quitação com a Fazenda Federal, por meio da Certidão conjunta negativa de tributos administrados pela 

RECEITA, abrangendo a Certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, ou outro documento oficial que comprove sua regularidade; 

 

4.6- Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

 



 

4.7- Balanço Patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios; 

 

4.8- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

emitida no período de até 60 (sessenta) dias anteriores a data fixada para entrega dos Documentos. 

 

4.9- Indicação da equipe técnica responsável pela execução dos serviços, bem como a indicação do responsável 

técnico. 

 

4.10– Atestado de capacidade técnica, expedido por Órgão Público, Autarquia, Empresa de Economia Mista ou 

Pública, ou por Empresas Privadas, em nome da empresa ou de seu responsável técnico da empresa interessada; 

 

 

5 - PROPOSTAS 

 

5.1–O envelope da proposta deverá conter: 

 

5.1.1 – Neste mesmo envelope as empresas participantes deverão apresentar macro cronograma de implantação de 

seus projetos e serviços; 

 

5.1.2. Proposta de preços com detalhamento dos custos incorridos para a prestação do serviço, tais como e sem se 

limitar, a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, instalação e desinstalação, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

 

5.1.3.  A oferta de Preço deverá ser feita com valor mensal e valor global. 

 

5.1.4. A proposta de preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

5.2. - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente memorial descritivo e seus 

anexos, que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, e ainda, 

aquelas que contemplem preços excessivos ou inexequíveis. 

 

6 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

 



 

6.1- As propostas comerciais serão analisadas pela Comissão de Análise e Julgamento, que lavrará o competente 

Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo a decisão do Diretor Geral da Fundação do ABC – CHMSCS, nos termos 

regimentais. 

 

6.2- A presente Coleta de Preços é do tipo “menor preço Global”, e as propostas serão julgadas de acordo com 

este critério. 

 

6.3- As propostas comerciais serão avaliadas pela Comissão de Análise e Julgamento, devidamente assessorada pelo 

corpo técnico da unidade requisitante, caso julgue necessário; 

 

6.4- A comissão procederá à classificação das empresas, por preço, do menor para o maior; 

 

6.5–Será(ão) considerada(s) classificada(s) a(s) empresa(s) que, tendo atendido a todas as exigências formais do 

presente memorial, desde que os serviços estejam de acordo com todas as exigências e especificações mencionadas 

nos Anexos deste memorial descritivo. 

 

6.6- Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio e, após o critério de classificação. 

 

6.7- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Memorial; 

 

6.8- Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas e a critério da Comissão de Análise e Julgamento, 

poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova proposta comercial. 

 

6.9– A empresa com a proposta de menor valor desta presente coleta de preços terá o prazo de 02 (dois) dias úteis a 

partir da comunicação oficial, para a apresentação dos documentos, sob pena, de não o fazendo, ser desclassificada; 

 

6.10- O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação do ABC – Complexo Hospitalar 

Municipal de São Caetano do Sul (www.fuabc.org.br); 

 

6.11- Os interessados deverão acompanhar o resultado final através de meio eletrônico conforme item 6.10. 

 

7.0 - DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

 

7.1- Os questionamentos e/ou esclarecimentos do Memorial Descritivo, deverão ser formalizados em papel timbrado da 

empresa e protocolizados no Departamento de Compras da Fundação do ABC – CHMSCS em até 01 (um) dia útil 

anterior à data fixada para entrega de propostas. 

 

http://www.fuabc.org.br/


 

7.2- Os questionamentos e/ou esclarecimentos serão objeto de análise da Comissão de Análise e Julgamento da 

Fundação do ABC - CHMSCS, onde será publicado no site da Fundação do ABC o resultado. 

 

7.3- O departamento responsável enviará ATA da Comissão da Análise e Julgamento a todas empresas participantes 

do certame. 

 

7.4- Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspendem o certame, salvo, em caso de análise técnica que 

demande tempo maior para análise, razão pela qual a suspensão será publicada no site da Fundação do ABC 

(www.fuabc.org.br). 

 

8 - DAS IMPUGNAÇÕES DO MEMORIAL 

 

8.1- As impugnações do Memorial Descritivo, deverão ser feitas formalmente e, protocoladas junto ao Departamento de 

Compras da Fundação do ABC – CHMSCS em até 01 (um) dia útil da data fixada para recebimento das propostas. 

 

8.2- Em havendo acolhimento pela Comissão de Análise e Julgamento da Fundação do ABC – CHMSCS das 

impugnações formuladas pelas empresas participantes do certame, o departamento responsável publicará no site da 

Fundação do ABC (www.fuabc.org.br) o resultado e enviará a ATA para cada empresa. 

 

9 - DAS VISTAS 

 

9.1- Serão franqueadas vistas ao processo a todos interessados, a partir da Publicação do Resultado Final, qual seja, 

ATA da Comissão de Análise e Julgamento de análise da documentação da empresa classificada e convocada para 

referida entrega, ocasião em que, será aberto prazo para Impugnações e Recursos 

 

10 - DOS RECURSOS 

 

10.1- Caberá recurso das decisões da Comissão de Análise e Julgamento da Fundação do ABC – CHMSCS no prazo 

de 02 (dois) dias úteis da publicação do resultado final através do site www.fuabc.org.br, assim como a Fundação do 

ABC - CHMSCS enviará via e-mail, ATA do resultado do julgamento das propostas para cada um dos participantes. 

 

10.2 - Estarão legitimados na apresentação de recurso, os representantes legais da empresa e/ou aquele que 

apresentar procuração com poderes específicos; 

 

10.3 - A Fundação do ABC – CHMSCS, em havendo interposição de recurso por quaisquer das empresas, notificará as 

demais através de e-mail ou fax, para que em havendo interesse, apresentarem suas impugnações e/ou contrarrazões 

em 02 (dois) dias úteis impreterivelmente da notificação. 

 

http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/


 

11 - DO CONTRATO  

 

11.1 – O(s) participante(s) vencedor(es) após análise de documentação deverá(ão) comparecer a sede da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação feita pelo departamento 

competente para esse fim, apto para assinatura do respectivo Contrato, sob pena de, não o fazendo, ficando a mesma 

impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços da CONTRATANTE. 

 

11.2 - O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará o(s) contrato(s) que vier(em) a ser firmado(s) com a(s) 

empresa(s) vencedora(s) da Coleta de Preços; 

 

11.3- Dar-se-á ao Contrato o valor total de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

11.4 - Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente coleta de preços e do contrato que em decorrência dela vier a ser firmado. 

 

12 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12. 1 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com o Anexo I “Termo de Referência” deste memorial 

descritivo. 

 

12.2 – Os serviços serão realizados obrigatoriamente nos quantitativos estabelecidos no termo de referência, não 

podendo a CONTRATADA deixar nenhuma unidade hospitalar descoberta com os serviços contratados; 

 

12.3 – Todos os colaboradores da CONTRATA devem ser devidamente capacitados e treinados para exercer a função 

estabelecida na coleta de preço; 

 

12.4 – A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir de 02 de janeiro de 2018, desde que o resultado 

final deste certame tenha sido publicado em data anterior; 

 

12.4.1 – Independentemente da data de assinatura deste contrato, a CONTRATADA somente poderá faturar seus 

serviços a partir de 02 de janeiro de 2018; 

 

12.5 – A empresa CONTRATADA deverá promover o treinamento e capacitação dos funcionários da CONTRATANTE, 

bem como promover novos treinamentos no caso de modificações e atualizações do sistema. 

 

13 - DAS PENALIDADES 

 



 

13.1 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da FUNDAÇÃO DO ABC – CHMSCS e aplicadas, se for o 

caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia; 

 

13.2 – Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em assina-lo dentro do 

prazo estabelecido; 

 

13.3 – Multa de 3% (três por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela inexecutada, podendo, a 

Fundação do ABC - Central de Convênios, autorizar a continuação do mesmo; 

 

13.4 – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo; 

 

13.5 – Multa de 3% (três por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se o serviço prestado 

estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO 

HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL; 

 

13.6. – Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato; 

 

13.7 – As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais 

penalidades previstas em lei.  

 

13.8 – O valor relativo às multas eventualmente aplicadas serão deduzidas de pagamentos que a FUNDAÇÃO DO 

ABC – CHMSCS efetuar, mediante a emissão de recibo. 

 

14 - DOS PAGAMENTOS 

 

14.1 – A FUNDAÇÃO DO ABC –COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL compromete-se 

em pagar, o preço irreajustável constante da proposta da CONTRATADA observadas as seguintes condições: 

 

14.2 – Os pagamentos serão realizados mensalmente, todo 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, 

dos materiais efetivamente fornecidos, mediante emissão de notas fiscais, após atestação dos serviços realizados no 

período, observando a retenção determinada pela ordem de serviço nº 203/01/99 do INSS; 

 

14.3 – No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente; 

 



 

14.4 – A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal o número da conta corrente e a agência bancária 

para pagamento; 

 

14.5 – Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança; 

 

15 - DA VIGÊNCIA 

 

15.1 - O contrato terá duração de 12 (doze) meses, sendo que o início da prestação dos serviços deverá ocorrer em 

até imediatamente após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 3 (três) períodos iguais totalizando 

48 (quarenta e oito) meses. 

 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

16.1 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no núcleo administrativo da Fundação do ABC – CHMSCS, 

situada na Rua Tiradentes, nº 676 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul, no horário das 08hs30 às 17hs00; 

 

16.2 - Segue anexo ao presente Memorial: 

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

PATRÍCIA VERONESI 

DIRETORA GERAL DA FUABC - CHMSCS 

 
 

 

 

  



 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 

1.  O Sistema deverá utilizar tecnologias de última geração, como linguagem de programação 
preferencialmente Java, PHP ou Ruby on Rails totalmente WEB, possuir aplicativos 
desenvolvidos em Android para aplicativos móveis e banco de dados robusto e estável Gratuito 
ou mantido pela licitante sem custos para Prefeitura. 

2.  O sistema deverá ser Multiplataforma, (deverá funcionar em no mínimo dois bancos de dados 
diferentes dando opção a Prefeitura em escolher qual plataforma deseja usar) Oracle 10.0 ou 
superior e ou PostegreSql 9.2 e ou Mysql 5.6 ou superior); 
Deverá manter os dados replicados em backup armazenado no ambiente da contratada com 
atualização, pelo menos semana; Deverá ser contemplada integração com sistemas legados da 
contratante. 

3.  O Sistema deverá ser totalmente WEB utilizando se apenas um navegador como: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, dolphin browse, Chrome etc. não será permitido a instalação de 
quaisquer outros aplicativos nas máquinas clientes, nem utilizado emuladores, exceto suas 
instalações nos servidores; 

4.  Deve possuir no cadastro do usuário a coleta da biometria, que deverá estar nos módulos 
agendamento de consultas, procedimentos, exames e prestadores de serviços etc.; 

5.  Permitir a captura da foto do paciente pelo sistema automaticamente na tela de cadastro do 
paciente, não atenderá o item se apenas salvar em arquivo e depois inserir no cadastro do 
usuário; 

6.  O Sistema deve possuir cadastro de usuários do sistema de forma integrada com o cadastro do 
CNS (Cartão nacional de Saúde do SUS) através do Web serviço do DATASUS-MS.  

7.  Permitir Integração e Automações dos programas do DATASUS – MS. 
O Sistema deverá permitir Integração com os seguintes programas do Ministério da Saúde: 
SIGTAP e com todas as informações necessárias para geração em meio magnético do 
faturamento do SIA/BPA (módulo consolidado e individual), CNES, SISPrenatal, SISVAN, CNS 
(Cartão Nacional de Saúde do SUS), SINAN, SISAB, SI-PNI , SIHD01, SISCAM, e-SUS, RAAS. 
Deverá ter integração automatizada e gerar arquivo para exportação obrigatório dos seguintes 
Sistemas: SISAB  e-SUS módulo CDS e PEC, SIA-SUS, NOVO SI-PNI, Hórus, RAAS; 

8.  Disponibilizar opções de auditoria com identificação completa dos processos realizados por 
todos os operadores do sistema, de maneira simples através de consultas em tela ou relatórios 
do sistema; 

9.  O Sistema deverá possuir seus menus no formato de botões padrão touchscreen para acesso 
fácil a toque na tela para módulos de Auto atendimento em totens nas unidades de saúde;  

10.  Módulo ESF (Estratégia da Saúde da Família). 

11.  Deve possuir cadastros domiciliar e individual compatível padrão e-SUS/SISAB; e 
complementarmente indicar área, micro área e agente comunitário de saúde responsável.  

12.  Deve permitir capturar a foto do domicilio, manter a tela da composição familiar identificando 
todos indivíduos da família pela foto; 

13.  Deve permitir a Inclusão/exclusão dos componentes da família através do cadastro de usuários 
na composição familiar, informar o grau de parentesco, ou transferência remoção de todos os 
familiares de uma determinada família; 

14.  Deverá permitir digitação de todos os dados do módulo CDS e PEC e-SUS/SISAB, digitar o módulo 
PSE (Programa Saúde na Educação) e exportando para o e SUS, gerar relatórios como prévia de 
faturamento E-SUS/SISAB, bem como todos os relatórios do E-SUS/SISAB; 



 

 

15.  O Sistema deverá automatizar SISAB (e SUS) sem ser necessário a redigitação, através da 
ferramenta integradora  do DATASUS; 

16.  Módulo EACS (Estratégia Agente Comunitário de Saúde) Móbile para tablets, smartphones. 

17.  Deverá permitir a coleta de todas as informações dos Agentes Comunitários de Saúde seguindo 
o padrão do e SUS o SISAB do Ministério da Saúde, através dispositivos móveis utilizando 
android 3.0 ou superior, em dispositivos móveis como, smartphones ou tablets);O aplicativo 
móvel deverá trabalhar sem a presença da conexão internet ou sinal de telefonia no caso 
smartphones, o aplicativo deverá ser instalado nos dispositivos móveis para posterior migração 
dos dados ao sistema contratado, não precisando o município pagar os serviços de internet para 
dispositivo móvel;  



 

 

18.  Preferencialmente em linguagem Java Mobile; Autenticação de usuário (Controle de acesso); 
Campo de busca rápido por imóvel, endereço, proprietário ou número da família no SIAB; 
Campo de busca por Individuo; Importação e Exportação da base de dados para uso remoto; 
Suporte a múltiplas visitas por imóvel; Suporte ao sistema GPS; 
Histórico de visitas anteriores; Geração de procedimentos para visitas realizadas; 
Permite a geração de dados para E-SUS/SISAB; 
Armazena registro de data, hora e posição geográfica das visitas realizadas; 

Cadastro de imóveis, domicílios, famílias e membros familiares; Cadastro do imóvel (Ficha 
A):Permite anexar a foto/imagem do imóvel cadastrado; Cadastro domiciliar (E-SUS); 
Informações Complementares (Entrada de dados quantitativos sobre crianças, hospitalizações    

óbitos).Conclusão da visita via posicionamento global (GPS) 
Cadastro de novos membros com os seguintes dados:Foto do Paciente; 
Nome;RG;Organização Familiar;Grau de Instrução;Cartão SUS; Campo de Profissões com busca 

rápida;Opção de checar esta pessoa como responsável pelo Imóvel em questão;Cadastro de 
pessoas (Ficha B): 

Opção de fotos capturadas pelas ACS,  inserindo as ao PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) 
conforme parâmetros novos do e-Sus;Permite anexar foto/imagem da pessoa cadastrada; 

Permite anexar foto/imagem do atendimento realizado, uma ferida, uma condição domiciliar 
etc.. 

Questionário Individual (Informações Sociodemográficas) − E-SUS; 
Questionário Autorreferido de Condições / Situações de Saúde (Condições de Saúde Gerais) −  E-

SUS; Opção de marcar Recusa de Informações, com campo para marcar o mesmo; 
Log de alterações com histórico de ações por usuário/Tablet.Ficha de Visita Domiciliar (Motivo da 

Visita, Busca Ativa, Acompanhamento, Desfecho da Visita) −  E-SUS. 
Na exportação para Banco de Dados já existente, com imóvel já existente deverá:Atualizar as 

informações conforme última interação;Em caso de novo imóvel, o mesmo verifica homônimo por 
Localidade, Logradouro e complemento e número de imóvel, caso não ache nenhuma destas 
informações, deve criar um novo registro. 

Fotos tiradas pelo dispositivo Mobile, deverá ser atualizado pela mais atual; 
Gerar visita com procedimento padrão Sigtap, informando Código Sus, CBO do profissional que 

realizou a visita, dados do imóvel, da pessoa entrevistada, hora e data com posição GPS; 
Atualização de dados das pessoas do domicílio, foto, nome, documentação, telefone, sexo, 

organização familiar, grau de instrução e Cartão SUS; 
Atualizar ficha de visita domiciliar 
Atualizar ficha B (padrão SIAB) 
Atualizar fotos do arquivo do paciente. 
Toda e qualquer foto tirada pelo dispositivo móbile deverá ser: JPEG com resolução mínima 2 Mb 

Pixel, com limite de tamanho de 200kb. 
Na Importação do Banco de Dados, para o Dispositivo Mobile; 
Opção de importar todas as famílias da ACS, ou apenas as selecionadas pelo usuário; 
Importação dos dados da ACS, como nome, área, micro área. 
Importação das famílias Importação da Organização Familiar conforme base do cliente; 
Grau de Instrução por membro da família já cadastrado;Profissão/Ocupação 
Importar o histórico das últimas 3 (três) últimas visitas realizadas pelo devido ACS; 
Importar fotos do imóvel; 
Importar foto do PEC do Paciente; 
 
Importar fotos de arquivo da pessoa, quantas fotos tiverem já no cadastro anterior; 
Informações do questionário Domiciliar; 
Importar informações complementares; 
Importar questionário Individual conforme padrão E-SUS; 
Importar ficha de visita domiciliar; 
Importar dados referente a Ficha B (SIAB) 
Instalação do software em dispositivo móbile deverá ser: 
APK para instalação em um clique para iniciar, e um para confirmar a instalação do mesmo. 
Criar todos os diretórios automaticamente; Usando Desinstalar tudo apenas o Gerenciador de 

Aplicativos do SO. 



 

 

19.  O Sistema deverá no mínimo 20 formatos de  relatórios dos cadastros domiciliares e dos 
atendimentos/Visita ; 

20.  Permitir na visita do agente a visualização e localização do domicilio e do dispositivo através de 
GPS, importando a altitude e longitude para o cadastro domiciliar na aplicação; 

21.  Módulo registros e controle de Imunobiológicos padrão SI-PNI (Programa Nacional de 
Imunização (controles, metas, campanhas); 

22.  Tabela de Mapeamento e movimentações dos imunobiológicos, deverá seguir modelo do atual 
SI-PNI do DATASUS;  
Carteirinha de vacinação especificadas de acordo com as necessidades do Município ou mesmo 
utilizando os padrões do DATASUS com retirada on-site;  

23.  Permitir controle de imunobiológicos, contendo: data da aplicação dos imunobiológicos, lote do 
imunobiológico que foi aplicada, dose do imunobiológico que foi aplicada e a validade do 
imunobiológico (tempo de imunidade); 
Aplicação de imunobiológicos com aprazamento automático de acordo com a dose e período do 
imunobiológico e idade do usuário; 

24.  Aplicação de Imunobiológico permitindo dar baixa automaticamente dos imunobiológicos 
registrados anteriormente sua entrada com lotes e validades, registro de campanhas de 
vacinação; campo para registro de prováveis reações provocadas pelos imunobiológicos; 

25.  Permitir emissão de relatório de pessoas com imunobiológicos em atraso, por localidade área e 
microárea; 

26.  Permitir a emissão de boletim mensal de doses aplicadas de imunobiológicos e permitir a 
exportação dos dados deste boletim para o programa SI-PNI do DATASUS, automatizando o 
processo, sem necessitar da redigitação. 

27.  Módulo Laboratório de Análises Clínicas. 

28.  Permitir registro de solicitações médicas de exames, categorizar os pedidos de exames de 
urgência, gestantes e normais; 
Comprovante de atendimento por paciente, controle interno e etiqueta de protocolo com 
código de barras; 
Informações completas sobre os exames, tais como: código, material, data de coleta, 
informações para coleta e preparação para amostras; 
Cálculo automático da data prevista do resultado na confirmação da coleta; 
Emissão opcional do protocolo de registro de solicitações; 
Emissão de fichas ou planilhas técnicas de trabalho (mapa de trabalho), por setor, por 
equipamento, e por bancada; 
Uso de código de barras em todas as etapas do processo desde a solicitação médica; 
Controle de material não coletado, pendências; 
Manutenção das informações do pedido e incluir/alterar/excluir exames, controlado por senha; 
Controle de entrada das amostras com auxílio de leitora óptica; 
Emissão de etiquetas de código de barras para os vasilhames (tubos de ensaios) de coletas de 
materiais, tais como: sangue, urina, fezes, secreções, etc.; 
Análise dos resultados anteriores do paciente durante a assinatura dos exames ou na digitação e 
emissão de laudos; 
Digitação dos resultados obtidos dos exames, com cálculos automáticos quando desejado; 

29.  Permitir conferência em tela do laudo final, com liberação ou bloqueio de emissão pelo 
Bioquímico; 
Cadastro de valores limites e das faixas de normalidade dos parâmetros de um determinado 
exame; Permitir a retirada do resultado do exame no portal da saúde no site da prefeitura; 
Permitir marcar o exame como restrito, para que o usuário não consiga retirar no portal e sim 
com aconselhamento da equipe dependendo de cada caso. 



 

 

Geração de arquivos para o faturamento (SUS) individualizado e consolidado; 
Gerenciamento completo de laboratório de apoio, envio de coletas de materiais para análise; 

30.  Modulo RAAS 

31.  O modulo RAAS - registros das ações ambulatoriais de saúde, permitir registrar ações da Atenção 
Domiciliar e Atenção Psicossocial, sendo que cada tipo de ação deverá ter campos distintos e 
regras diferenciadas, deverão ser personalizadas às suas necessidades de acordo com as normas 
do SUS. 
No Módulo Atenção Psicossocial deverá ser possível incluir um atendimento novo (pacientes de 
primeiro encaminhamento) ou continuidade, atendimentos para novas competências, 
preenchendo automaticamente os campos chave para o atendimento. As ações podendo ser 
digitadas conforme estarem sendo realizadas. 
O sistema deverá permitir filtrar ações realizadas em competências anteriores. 
O sistema deverá validar diversas regras determinadas pelo Ministério da Saúde, para o 
preenchimento correto das ações para evitar rejeições ou glosas posteriores na importação, por 
exemplo: compatibilidade entre as ações, dados de preenchimento obrigatórios, etc. 
Deve permitir imprimir os espelhos dos atendimentos. 
Permitir exportar uma remessa de atendimentos registrados de acordo com o layout oficial do 
RAAS- DATASUS, separando por competência e gerando campo controle evitando a redigitação. 
Estar os dados principais no prontuário do eletrônico do paciente. 

32.  Módulo Planejamento Familiar SIS Pré-Natal 

33.  Deverá permitir o cadastro de pacientes com acompanhamento e lançamento de todas as 
informações padrão SIS-PRÉNATAL Ministério da Saúde DATASUS, gerar automaticamente um 
procedimento de adesão ao SIS-PRÉNATAL WEB quando gravar o cadastro da gestante, imprimir 
ficha cadastral de inclusão no SIS-PRÉNATAL WEB padrão DATASUS; possuir integração com o 
web server do DATASUS no módulo SIS-PRÉNATAL DATASUS. 

34.  Módulo agendamento de Consultas Básicas e especializadas 

35.  Permitir o agendamento de consultas que deverá ser de auto completar, por  exemplo: quando 
digitador informa o procedimento Ex: o agendamento em consulta básica o sistema já deve 
indicar quais CBO (Código Brasileiro de Ocupação) são possíveis para aquela unidade de saúde e 
qual procedimento e permitido para aquele CBO, quando selecionar um CBO, por exemplo: 
médico clínico, o sistema deve sugerir quais profissionais deste CBO atendem na unidade 
sugerida pelo operador e na mesma tela quando se escolher o profissional, abrir agenda de 
atendimentos disponíveis para o referido profissional com impressão de FAA. Identificação do 
paciente através do número de seu cartão SUS, pelo nome, sobrenome, RG, CPF, data de 
nascimento, nome da mãe; 
O sistema deve ao selecionar uma data e horário mostrar agenda dos profissionais com vaga 
disponíveis, pelas datas mais próximas e permitir mostrar todos horários naquele dia 
selecionado;  
Emitir relatórios de consultas agendadas, com diversos filtros para acompanhamento das 
funções de consultas médicas por dia, por especialidade por unidade de saúde, por sexo, por 
faixa etária...com quantidades percentuais e valores; 
Controlar e identificar a falta de pacientes possibilitando várias informações como absenteísmo 
por especialidade, por unidade de saúde, por profissional, controlar a frequência de consultas, 
indicando pacientes que mais utilizaram o serviço de saúde sua idade e bairro; 
Mapa diário de consulta, por turno ou período que permita identificar todos os pacientes 
atendidos; 
Controle de número de consultas já agendadas para o profissional e unidade de saúde, no 
momento do agendamento; 



 

 

Permitir no momento do agendamento da consulta ou de lançar um procedimento amostrar na 
mesma tela: histórico anterior de consultas, verificar se ele possui risco cardíaco para os próximo 
10 anos de acordo com a escala de framingham, se possui vacina ou algum procedimento em 
atraso; 
Trabalhar com cronogramas individuais e cotas por profissionais e unidade de saúde. 

36.  Permitir o agendamento da consulta cartão de usuário através do leitor biométrico; 

37.  Permitir a impressão de FAA (Ficha de atendimento Ambulatorial) e guia de autorização de 
consultas em código de barras; 

38.  Gerar faturamento SIA – SUS dos procedimentos digitados no agendamento de Consultas, 
permitir a confirmação da consulta através da autenticação da Guia de consultas validando a 
consulta como atendida; 

39.  Fazer o controle do paciente faltante, paciente que desmarcou, e medico cancelou agenda, 
gerando relatórios em relação a faltantes por especialidades, unidades de saúde, profissional, 
motivo dos cancelamentos etc.  

40.  Fazer o controle de cotas por convênios para cada unidade de origem, especialidade, 
profissional, em um determinado período com a opção de controlar por valores ou quantidades 
dos agendamentos; 

41.  Módulo lista de espera, para consultas (por especialidades), para exames e AIH/cirurgias  

42.  Deve permitir a inserção na lista de espera automaticamente através do atendimento da 
consulta na digitação do prontuário eletrônico, pela solicitação médica quando do 
encaminhamento para especialidade e ou cirurgia ou solicitação de exames; 
Deve permitir visualizar em tela a lista de espera, permitindo ordenar com um click por 
gravidade, por ordem cronológica, por idade, por ordem alfabética, por data do provável 
agendamento; 
Deverá possuir os filtros para selecionar a tela acima por Tipo: Consultas, Consultas de retorno, 
Exames, AIH para cirúrgias; 
Deverá possuir o filtro por Situação ou Status: Em Espera, Em espera Confirmado, Agendados, 
excluídos, Autorizado pelo Regulador, Solicitado pelo regulador, Finalizado; 
O Sistema deverá permitir Agendamento Automático a partir da lista de espera do sistema, esta 
funcionalidade deverá permitir em um período ou competência aberta, seguindo a ordem da 
classificação de gravidade agendando primeiramente os mais urgentes/emergentes...De acordo 
com o convênio, vaga nos profissionais e cota ativa; 
Essa funcionalidade deverá ser uma permissão específica para Gestores da regulação. 

43.  Deverá ter vários relatórios, entre eles o da previsão em dias ou meses da espera por uma 
especialidade e ou exames; 

44.  Modulo Procedimentos. 

45.  No procedimento citopatológico permitir digitar o resultado no retorno do laboratório de 
patologia clínica, deverá imprimir a ficha da coleta do citopatológico do colo do útero com 
informações padrão SISCAM COM número da lâmina seguindo DATASUS;  

46.  Permitir lançar os procedimentos coletivos como palestras, reuniões de hipertensos, gestantes, 
etc. informando o número de participantes; 

47.  Módulo Prontuário eletrônico de pacientes. 

48.  Prontuário Eletrônico do Paciente Integrado com todos os módulos do sistema; 
Prontuário do paciente deve seguir padrão SOAP (Subjetividade, compatível com e – SUS; 
Prontuário Eletrônico do Paciente criptografado com níveis de permissão e visualização, 



 

 

contendo os seguintes recursos: no momento do atendimento pelos profissionais: CID 10 
(Código Internacional de Doenças), CIAP2 (Classificação Internacional da Atenção primaria 2) no 
momento da prescrição eletrônica do medicamento na Unidade de Saúde, aparecer se o 
paciente tem precedentes de alergia, a partir do registro da pré-consulta. Permitir ao 
profissional registrar o atendimento em sua totalidade e permitir o acompanhamento do quadro 
clínico do paciente; 
Permitir consulta aos medicamentos disponíveis em estoque, bulário de medicamento da 
ANVISA disponível no momento da prescrição médica, visualização de todos os atendimentos 
com medicamentos prescritos, exames solicitados, encaminhados, lista de espera, Apac, 
procedimentos, registro das ACS (agentes comunitárias de saúde); 
Na prescrição de medicamentos os profissionais deve visualizar as últimas prescrições, emitidas 
pelo prescritor e por demais prescritores e permitir de maneira fácil repetir as últimas 
prescrições; 
Deverá ter o recurso de interação medicamentosa pré configurável, com aviso ao médico 
quando do uso concomitante dos medicamentos contraindicados  entre outros... 
Deverá permitir a cada profissional criar seus planos de terapias medicamentosas, de modo que 
eles fiquem salvos e quando Profissional necessitar não precise fazer a inserção dos 
medicamentos uma a um; 
Deverá permitir a visualização do banco de imagens do paciente tirada pelo profissional no 
momento do atendimento, ou importada do dispositivo móvel quando a foto for tirada pela ACS; 
Permitir anexar o prontuário de papel digitalizado junto ao módulo atendimento da consulta; 
Permitir a visualização dos exames digitados no módulo laboratório ou laudos junto ao 
prontuário do paciente; 
Permitir o encaminhamento para especialidades ambulatoriais Ex: Dermatologia, urologia, 
cardiologia... inserindo o paciente diretamente na lista de espera se o encaminhamento for de 
gravidade zero (ou normal) ou se do tipo urgente encaminhar para a regulação. Permitir o 
encaminhamento hospitalar ou para Cirurgias se normal encaminhar para lista de espera e se de 
urgência encaminhar para regulação, emitindo a Ficha de solicitação da AIH (autorização para 
internamento hospitalar);       
O Sistema deverá a partir do atendimento da consulta permitir ao profissional colocar em 
observação 08 horas e Observação 8 e 24 horas gerando automaticamente o respectivo 
procedimento para fatura SIA-SUS. 
Permitir se em observação definir o Setor, quarto e Leito, permitir a enfermagem executar o 
acompanhamento dos sinais vitais pela equipe de enfermagem, informando a data e hora do 
registro; 
Permitir ao médico prescrever os medicamentos para paciente em observação, permitindo a 
enfermagem ao administrar o medicamento (checando) gerar um procedimento administração 
de medicamentos do SIGTAP;     
 

49.  O Sistema deverá utilizar o Padrão ICP Brasil para autenticação dos profissionais seguindo 
resolução 1.821 CFM (conselho federal de medicina), permitindo o abandono do papel; 
OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO PARA CERTIFICAÇÃO. 

50.  O Sistema deverá permitir criar os planos de diagnósticos para solicitação de exames, por 
exemplo: Gestação 1º trimestre (exames a serem solicitados); Gestação 2º trimestre (exames a 
serem solicitados) Checagem cardiológicas (exames a serem solicitados) de maneira fácil que o 
profissional escolha o plano de diagnóstico e os sistema liste quais são os exames para a 
confirmação.  

51.  Os resultados de exames digitados pelos laboratórios de análises clinicas ou de imagem devem 
aparecer de forma fácil para os profissionais que utilizam o prontuário; 
Deve possuir protocolos de regulação que limite a solicitação de exames de acordo com a 
especialidade médica Ex: Médico com especialidade clínico o sistema não deve permitir solicitar 



 

 

exames de endoscopia ou colonoscopia; o sistema deve avisar ao profissional para encaminhar 
ao profissional Habilitado no caso o gastroenterologista; 

52.  Deverá permitir ao médico utilizar o método informatizado para avaliação do risco 
cardiovascular de Framinghan, 

53.  O Sistema deve dar acesso dentro do módulo prontuário aos dados do domicílio e composição 
familiar e todos os dados cadastrais do domicilio e individuais padrão do e SUS com a foto de 
todos moradores do domicílio;  

54.  O sistema deve permitir ao médico a solicitação de procedimentos de APAC, preenchendo 
automaticamente todos dados padrão do formulário de solicitação da APAC; relacionados ao 
paciente e ao médico solicitante e autorizador. 
O sistema deve permitir ao solicitar mamografia imprimir guia padrão do SISCAM. 

55.  Modulo Odontologia 

56.  O Sistema deverá permitir o Registro clínico odontológico do paciente com odontograma; 
Registro dos agendamentos de consultas e procedimentos realizados; 
Permitir ao profissional registrar os serviços realizados através do odontograma com início e 
término do tratamento permitindo automaticamente colocar como abandono tratamentos não 
concluídos após a data prevista na primeira consulta programática; 
Relatórios e gráficos dos atendimentos, por paciente e procedimento; relatório de CPO-D e CEO; 
Visualização do resultado dos exames digitados nos prestadores de serviços e laboratórios 

57.  Permitir ao profissional à visualização de todos os serviços digitados pela equipe como: 
diagnósticos médicos, visita do agente comunitário, imunobiológicos, internamento hospitalar 
etc. 

58.  Permitir na primeira consulta programática marcar com uma coloração diferenciada no 
odontograma, sendo uma cor relacionando com os respectivos procedimentos a realizar e outra 
cor conforme o profissional for concluindo os procedimentos;  

59.  Ao lançar os procedimentos deverá permitir fazer por sextantes, identificar um dente que será 
extraído, identificar no dente a solicitação de RX, os procedimentos finalizados deverão estar 
disponíveis para o BPA (SIA), com geração automática; 

60.  O módulo de atendimento do odontograma deve possuir todos os itens relacionados no módulo 
prontuário eletrônico do 47 ao 51; 

61.  Módulo PPDC (Programa ao Portador de Doença Crônica) 

62.  Este módulo deverá permitir cadastrar todos os doentes crônicos com suas patologias, doenças 
concomitantes, fatores de risco, complicações, esquema terapêutico, medida de risco 
cardiovascular para 10 anos padrão Framinghan. 
Deverá permitir dar saída automática dos medicamentos cadastrados no esquema terapêutico 
mostrando a validade da receita, caso a validade já tenha expirado o sistema não deverá 
permitir dar saída nos medicamentos;  

63.  Modulo Protocolo de Framingham  

64.  Este módulo deve permitir ao profissional fazer a avaliação do risco cardiovascular, coronárias, 
cerebrovascular, artéria periférica falha e doenças do coração:   
Para realizar o escore de risco Framinghan o sistema deve contabilizando os seguintes 
marcadores: 
Idade do paciente, colesterol total, Hdl, glicemia, uso do tabaco e pressão arterial; 
Deverá permitir gerar em percentuais classificando como risco leve, moderado e alto 
Para pacientes em risco leve o sistema deverá sugerir consulta médica 1 vez ao ano, para 
paciente em risco moderado o sistema deverá sugerir consulta médica a cada 06 meses e para 
pacientes com risco alto o sistema deverá sugerir consultas médicas a cada 3 meses;   



 

 

Deverá manter um histórico das avaliações realizadas mostrando em na mesma tela a evolução 
dos marcadores. 

65.  Módulo agendamento de viagens e controle de veículos. 

66.  Permitir os registros das viagens fazendo mapa da viagem para o motorista com nome e CPF ou 
RG dos passageiros e acompanhantes que irão viajar e estabelecimentos de destino com o seu 
respectivo endereço; 
Controle dos veículos da secretaria de saúde e suas utilizações, com cadastro de motoristas, 
veículos, cidades-destino para deslocamento quando solicitado transporte para tratamento fora 
do município; 

67.  Cadastrar reserva de passageiros e veículos; 
Agendar viagens para consultas e exames em outros municípios, com possibilidade de informar 
o tipo do serviço que será realizado no paciente e o sentido se é ida/volta apenas ida ou apenas 
volta; 
Emitir comprovante de viagens por motorista, itinerário, data; 
Emitir lista de passageiros no padrão do departamento de estradas de rodagem; 
Controlar quilometragem, com emissão de planilha de bordo pelo sistema; 
Permitir marcar faltante nos passageiros que agendaram a viagem e não compareceram para 
viagem, permitir marcar em destaque em cor o indivíduo que faltou a viagem agendada; 

68.  Permitir emitir ordem para abastecimento; 
Permitir controlar todas as despesas de manutenção do veículo; 
Gerar relatório do total de gastos do veículo; 
Gerar relatório nominal dos passageiros faltantes; 
Gerar relatório do total de quilômetros rodado pelos veículos e pelos motoristas.  

69.  Modulo Controle de Estoque 

70.  O Sistema deverá permitir cadastrar produtos de acordo com os grupos, por exemplo: 
medicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico, material de expediente, 
higiene e limpeza, com código de barras, etc. 

71.  Deve possuir nome químico e nome comercial marca do respectivo fabricante quando da 
entrada da nota fiscal; 
Cadastro da Apresentação (Comprimido, cápsulas, injetáveis, unidades, pasta, creme...); 
Cadastro de Concentração (100mg, 200mg...); 
Classificação terapêutica principal (Anti-hipertensos, hipoglicemiantes, antiácidos...); 
Controlar lote e validade opcional de acordo com o tipo do produto no cadastro do produto; 
Controle do Tipo de distribuição (se saída por transferência ou pelo paciente na farmácia); 
Cadastro da Logística do Estoque contendo: Observação, Rua, Quadra, Estante, Lado; 
No cadastro do produto conter o estoque mínimo para o período pré-determinado em dias; 
Cadastro de fornecedor completo com endereço, razão social, CNPJ; 
Cadastro de Fabricantes lotes e validades deverão ser atrelados à entrada da nota fiscal bem 
como o valor do produto; 
Classificação se psicotrópico ou antimicrobiano seu respectivo DCB e portaria; 
Toda categorização de psicotrópicos e suas descrições de acordo com o preconizado na SNGPC 
(Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados) ANVISA a saber: 
A1, A2, A3, B1,B2, C1,C2,C3,C4,C5, D1,D2,E e F; 
Posologia Padrão para medicamentos; 
Na saída de medicamentos avisar se o paciente tem alergia a medicamentos, campo de 
observação vinculada a saída do estoque, na saída de medicamentos psicotrópicos das 
categorias B1 e B2 permitir registrar o número da notificação (azul) de controle da vigilância 
sanitária; 
Permitir dar a saída de medicamentos automaticamente pela leitura do código de barras da 



 

 

receita médica, o sistema deve carregar os medicamentos receitados e escolher o mais próximo 
do vencimento na farmácia pelo ponto de acesso do operador; 
O sistema deve avisar na saída do estoque, caso a coleta para o exame cito patológico esteja 
atrasado, o sistema deve avisar na saída do estoque caso a vacina do paciente esteja atrasado; 
Permitir na saída de medicamentos, trazer os protocolos de orientação a dispensação de 
medicamento padrão formulário terapêutico Ministério da Saúde;  

72.  Permitir exportar as informações do conjunto de dados definido na Portaria GM/MS nº 
271/2013, que instituí a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da 
Assistência Farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o 
conjunto de dados, fluxo e o cronograma de envio referente ao Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, garantindo a interoperabilidade com o Serviço de webservice, 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde no sistema HÓRUS. 

73.  

Módulo Pedido e distribuição de medicamentos materiais on-line 

74.   O sistema deverá possuir o recurso de solicitação dos pedidos através da web na seguinte 
forma: As solicitações deverão possuir o status de solicitação aberta e solicitação concluída desta 
forma as unidades integradas poderão começar suas solicitações e irem incluído os produtos no 
decorrer do período e quando concluírem então as solicitações irão aparecer (serem 
visualizados) nas unidades distribuidoras; 
Na solicitação o sistema deverá permitir informar: unidade solicitante, setor, unidade 
distribuidora, data e produtos; 
Na distribuição origem do estoque deverão aparecer apenas os pedidos concluídos mostrando o 
estoque do respectivo produto na unidade solicitante, após a distribuição o sistema deverá gerar 
um guia com a relação dos produtos lotes e validades na forma de declaração de recebimento 
este guia deverá acompanhar o produto até o destino para conferencia e assinatura pelo 
responsável; 
Quando da distribuição através do sistema ele deverá retirar o produto do estoque de origem e 
armazenar em forma de quarentena virtual para posterior Confirmação pela unidade de destino 
podendo o recebedor do produto fazer a confirmação parcial ou total estornando o produto a 
quarentena; 

75.  O sistema deverá permitir padronizar produtos para cada unidade de forma que: uma unidade 
básica só visualize e possa pedir produtos padronizados para aquela unidade básica. 

76.  Deverá permitir consulta ao registro do histórico de atendimento do paciente, assegurando a 
rastreabilidade do produto dispensado (registro de lote e validade); 
Opção para impressão do recibo de retirada de medicamentos em impressora não fiscal.  
Permitir a saída dos medicamentos com leitora de código de barras, a partir da prescrição do 
profissional; 
Cadastrar medicamentos com código de barras, ponto de reposição, classificação, unidade de 
medida e componente ativo; 
Cadastrar múltiplos almoxarifados, unidades e setores dentro de uma unidade de saúde. 

77.  Internamento Hospitalar e Controle de AIH´s (Autorização de Internamento Hospitalar). 

78.  O Sistema deverá permitir a caracterização do Hospital com todos os setores, quartos e leitos, 
para proceder o internamento do paciente (termo de responsabilidade pela internação e alta do 
paciente); 
Deverá possuir toda parte de atendimento Médico no prontuário Hospitalar completo 
(prescrição de medicamentos, exames, evolução do paciente, dieta alimentar e demais cuidados 
Médicos) com a opção da visualização do Prontuário ambulatorial; 
Quando no momento do atendimento médico o sistema já deverá permitir ao médico ir 
preenchendo a AIH – modelo padrão DATASUS permitindo a pesquisa para um determinado 
procedimento o sistema deverá sugerir quais Cid. serão validados no faturamento e vice versa 



 

 

mostrando o custo da AIH e tempo mínimo e máximo de permanência; 
O Sistema deverá mostrar ao médico no momento da seleção do procedimentos o custo da AIH 
e o tempo médio de internação; 
Deve possuir Evolução de Enfermagem com todos os serviços de atendimento de Enfermagem; 
Deverá possuir os módulos: controle de estoque, procedimentos de enfermagem, imunização; 
Deverá permitir lançar todas despesas e receitas do hospital; 
Deverá permitir ao médico indicar a dieta do paciente, gerando o mapa das dietas nutricionais 
solicitadas ao serviço de cozinha informando o setor, quarto, leito e paciente; 
Deverá permitir informar ao laboratório o setor, quarto, leito, exames solicitados e nome do 
paciente;     
Deverá emitir a conta do paciente com todos os custos da internação e tratamentos integrados 
com a assistência ambulatorial em um determinado tempo, dividindo por convênio; 
Controle do Número/código de Internação de acordo com o padrão do Ministério da Saúde 
tabela unificada; 
Impressão do laudo da AIH´s conforme layout DATASUS;  
Controle de AIH`s por prestadores e cotas a partir do módulo Autorizador de AIH`s;  
Importação de lotes de cobrança de AIH's e automação do SIHDD; 
Estatísticas por doenças, tempo médio de internação por profissionais/leitos, hospitais, períodos 
e etc.; 

79.  

Módulo serviço Social da saúde 

80.  Este módulo deverá permitir as assistentes sociais e psicólogos fazerem o atendimento e 
acompanhamento dos pacientes em vulnerabilidade social nos hospitais e demais unidades de 
saúde; 
O Sistema deverá permitir importar a base cadastral do bolsa família já complementando o 
cadastro sócio econômico; 
O sistema deverá permitir registrar o atendimento multiprofissional para um mesmo paciente e 
ou família; 
O sistema deverá permitir atendimento coletivo ou familiar; 
 O sistema deverá permitir mostrar a foto paciente bem como sua composição, foto do domicilio 
e demais dados domiciliares; 
O sistema deverá permitir realizar encaminhamentos imprimindo o guia de encaminhamento; 
O sistema deverá permitir o registro de informações sigilosas onde somente o profissional que 
registrou poderá ter acesso; 
O sistema deverá permitir realizar o parecer social com: historicidade familiar, historicidade do 
usuário, possibilidade de superação das dificuldades, avaliação social deverá manter um 
histórico de todas avaliações realizadas pelos profissionais;   

81.  
Modulo Vigilância  sanitaria. 

82.  Permitir cadastro de estabelecimentos, profissionais internos e externos, bairros, ruas, impostos, 
índices, laudos e roteiros de vistoria, atividades, materiais;  
Permitir cadastro de ocorrências, reclamações, serviços de vigilância; 
Agendamento de visitas e vistorias a estabelecimentos, com registros destas informações;  
Relatório de autuações por período; 
Relatório por tipo de infrações e por período; 
Emitir relatórios personalizados com as necessidades do setor;  

83.  Módulo licença sanitária 
Emissão e baixa do DAM – Documento de Arrecadação Municipal; 
Possui o cadastro dos estabelecimentos para emissão da licença sanitária; 
Permitir solicitar o alvará através de requerimento específico direcionado ao sistema de 
Vigilância Sanitária; 



 

 

Renovação de alvará individual e coletiva; 
Módulo Visita do Agente de Vigilância Sanitária, na aplicação e em dispositivos móveis 
trabalhando sem a presença da conectividade no formato off line, onde as visitas previamente 
agendadas no sistema da base são exportadas para Tablet ou smartphones utilizando aplicativo 
androide 2.2 ou superior, deve permitir no modulo móbile coletar todas informações do roteiro 
de visitas, descrição do procedimento de visita padrão SIGTAP para quando exportar para 
sistema de base informe ao SIA SUS, deve permitir que através do dispositivo móbile possa tirar 
fotos que ficará anexado ao procedimento de visita, ou mesmo retirar foto através de maquinas 
fotográficas e anexe ao banco de imagens vinculados ao procedimento de inspeção sanitária, 
caso a denúncia gere um processo sanitário ou multa o sistema deverá abrir a possibilidade de 
gerar o documento de arrecadação sanitária, permitir o parcelamento e o cálculo automático da 
parcela; Por área (alimentos, etc.);  
Infrações sanitárias; Controle dos documentos para emissão de Alvarás (na abertura do 
processo); 
Controlar financeiramente multas e irregularidades dos estabelecimentos; 
Geração das informações ao SIA – SUS DATASUS – MS; 

84.  
Modulo SINAN 

85.  Modulo SINAN (Sistema de Informações e Agravos de Notificações) permitir a partir do registro 
médico no prontuário a impressão da Guia de notificação com preenchimento automático de 
todos os dados do paciente unidade e possibilidade de impressão no momento do atendimento 
com geração de numeração padrão das regionais de saúde; 
Possuir todos os campos complementares a ficha de notificação para acompanhamento e coleta 
de todos os dados das fichas complementares especifico de cada doença de notificação; 

86.  Permitir relatórios de vistorias e rastreabilidade aos domicílios, com registros destas 
informações;  
Controle estatístico das doenças de notificação registradas no Município; 
Controle das incidências com possibilidades de quantificar por bairro com maior incidência; 
Coleta de informações, para com estas informações desencadear ações; 
Estatísticas por CID; 
Estatísticas por período, CID, faixa etária, sexo; 
Gráficos do número de casos de doenças de notificações, por período, região; 
Informações especificas sobre DST (doenças sexualmente transmissíveis) por sexo e unidade de 
saúde. 

87.  
Módulo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). 

88.  Permitir a partir da pré-consulta cadastrar o usuário no SISVAN (sistema de Informações de 
Vigilância Alimentar) seguindo padrão do Ministério do Desenvolvimento Social, permitindo a 
coleta de todos os dados como data do atendimento, peso, estatura, vacinação, aleitamento, 
peso ao nascer, DUM, se é gestante, se esta no SIS Prénatal, unidade e profissional; 

Emitir ficha cadastral do SISVAN, fazer o acompanhamento das datas/faixas etárias padrão do 
SISVAN, possuir vários relatórios como: ficha cadastral padrão SISVAN, número de gestantes 
cadastradas por unidades de saúde, número de crianças cadastradas por unidades de saúde e 
faixas etárias, número de usuários cadastrados com seus respectivos números de NIS (Número 
de Informação Social do Bolsa Família).  

89.  
Modulo Prestadores de Serviços 

90.  O Sistema deverá permitir autenticar por código de barra e biometria a presença do paciente 
para consulta ou exames; 
Permitir controlar e gerar a fatura no formato SIA SUS em TXT e relatório apenas dos pacientes 
que autenticaram presença, para que o prestador anexe à nota fiscal; 



 

 

Permitir a digitação de laudos de RX, Ultrassonografia, exames de análises clínicas... 
O Sistema deverá permitir o controle das cotas de prestadores através do controle de contratos.  

91.  
Modulo Regulação 

92.  O Sistema deverá permitir a integração com o Prontuário do Paciente (de onde deverão sair as 
solicitações ao Médico Regulador) Para: Exames/APAC, Consultas Especializadas ou leitos 
hospitalares; 
No painel do Médico regulador deverá ter integração com o prontuário do paciente e resultados 
de exames, servindo de apoio ao Médico regulador no momento da autorização ou do 
desenvolvimento da solicitação ao médico solicitante e no mesmo painel acesso as sobras de 
vagas de consultas, exames e ou leitos hospitalares, bem como acesso nesse painel a lista de 
espera para o Médico regulador incluir na lista de espera com gravidade 10 ou liberar (agendar) 
tal procedimento se necessário;  
Na tela do médico regulador deverão estar apenas as solicitações encaminhadas como urgência 
e os protocolos específicos para a especialidade ou exame solicitado ; 
O sistema deve permitir na tela do regulador selecionar por tipo de encaminhamento Consulta, 
Exames, AIH/Cirurgias; 
No caso do tipo de regulação para consultas especializadas mostrar na tela do regulador em 
ordem cronológica a especialidade, unidade e profissional solicitante; 

 Para o caso de exames ou procedimentos hospitalares mostrar na tela com a listagem em ordem 
cronológica de solicitação o tipo do exame e ou procedimentos solicitado;   
O Médico Regulador poderá autorizar, devolver, negar ou deixar aguardando a solicitação; 
O Médico regulador poderá devolver ao profissional solicitante para questionamentos diversos 
que servirá como um canal de troca de informações entre os profissionais; 
Na tela do atendimento dos profissionais (não reguladores) deve aparecer de forma clara 
quando existe uma solicitação encaminhada ao regulador e essa é devolvida pelo regulador para 
mais informações. 

93.  
Modulo Ouvidoria 

94.  Registro de todas as reclamações, denúncias e ou elogios identificando setor departamento ou 
pessoa física destinatário do registro.  Esse módulo deverá ter um painel onde o Ouvidor recebe 
a denúncia e encaminha ao departamento ou chefe do setor, permitindo a este receber e dar a 
explicação sobre o caso devolvendo ao Ouvidor, que munido dessa informação poderá postar ao 
usuário final, este módulo deverá estar disponível no Portal saúde e Cidadania onde terá outros 
serviços de forma on-line.  

95.  Módulo Portal do Cidadão (Site para acesso dos usuários através de casa serviços e 
informações)  

96.  A partir de um cadastramento prévio em unidade de saúde o operador do sistema devera 
imprimir, uma senha provisória para entregar ao usuário dos serviços e ter acesso ao portal da 
saúde, onde terá disponibilidade de vários serviços da saúde: 
Quando entrar no portal pela primeira vez o sistema deverá obrigar o usuário a cadastrar uma 
nova senha; 
Deverá permitir no mínimo os seguintes serviços/informações: 
Retirar a carteirinha de imunobiológicoção, retirar resultado de exames, consultar estoque de 
medicamentos disponíveis na farmácia municipal, disponibilizar a RENAME, permitir consultar a 
morbidade ambulatorial por grupo de Cid e por Cid sintético, permitir consultar sua posição na 
lista de espera de exames e ou consultas, permitir consultar lista de espera por especialidades e 
tipos de exames e cirurgias. 

97.  
Módulo APAC (Autorização Para Procedimentos de Alto Custo) 

98.   O Preenchimento do Laudo de solicitação da APAC deverá ser a partir do atendimento médico 
no prontuário com preenchimento automático de todos os dados da guia de solicitação da APAC.  



 

 

Autorização com emissão da numeração (integração com o módulo autorizador do DATASUS); 
Controla a emissão das APAC, com controle da competência de validade, podendo ser gerada 
conforme o número de atendimento, com bloqueio; 
Relatório para emissão das APAC; 
Gerar arquivo para importar APAC; 
Os registros deverão ser visualizados no prontuário multidisciplinar do paciente; 

99.  

Modulo Classificação de Risco.  

100.  Este módulo deve permitir através da triagem/acolhimento pré consulta, definir a intensidade 
da dor do paciente através da régua da dor, classificando em três tipos de dor leve, moderada e 
intensa fazendo as classificações de 1 a 10 padrão de avaliação internacional de Manchester 
para dor; 
Deverá possuir no mínimo 50 fluxogramas (motivos de atendimentos) e para cada fluxograma o 
sistema deve automaticamente sugerir a partir do fluxograma a gravidade correspondente ao 
fluxograma selecionado classificando as, nos 05 tipos de cores padrão Manchester, e permitir a 
descrição das queixas do paciente e avaliação do classificador; 
A classificação aferida com o campo descritivo, deverá aparecer automaticamente para o 
profissional médico que irá fazer o atendimento na sequência;  
Após realizada a classificação o sistema deve permitir reclassificar o paciente. 

101.  
Módulo PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) 

102.  Este módulo deve permitir a partir da coleta de informações dos módulos que exportarão para o 
SIAB, avaliar no mínimo 05 indicadores de cada item descritos abaixo do Manual Instrutivo de 
Qualificação dos Indicadores de Avaliação da PMAQ-AB do sendo eles 1 – Saúde da Mulher 2 – 
Saúde da Criança 3 – Saúde Bucal 4 – Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 5 – 
Saúde Mental e 6 – Produção Geral de acordo com os indicadores do Manual    

103.  
Módulo Painel Eletrônico para comunicação com o paciente 

104.  O Módulo deverá estar integrado com monitor ou televisor para fins de controle de 
Filas, para atendimento de consulta/exames/farmácia. O mesmo deverá organizar as filas de 
espera de acordo com a retirada de senhas que pode ser pelo próprio paciente escolhendo a 
opção de do atendimento através de totens de alto atendimento e ou distribuições manuais de 
fichas de controle de filas, depois através de um painel o sistema deve permitir, chamar o 
número e emitir sinal sonoro. Para o caso do atendimento médico o sistema deverá permitir ao 
profissional do consultório chamar o paciente através do bota de chamado presente na tela da 
agenda do profissional, quando o profissional executar o chamado o sistema deverá mostrar a 
foto do paciente a ser chamado para o atendimento onde aparecerá no painel da sala de espera 
o nome do paciente chamado juntamente com o respectivo profissional e número do 
consultório/sala o sistema deverá imitir um sinal sonoro e mostrar no mínimo as últimas 03 
chamadas na tela. O sistema deverá dividir por setores Ex: clínica médica recepção 01, central de 
especialidade recepção 02 de maneira simultânea e descentralizada no mesmo televisor ou 
painel. 

105.  Módulo SISCAN – Sistema de Informações do Câncer 

106.  Possibilitar o registro da solicitação pelos profissionais no atendimento da consulta dos exames 
de mamografia ou cito e histopatológico no padrão do SISCAN 

107.  Solicitar informações complementares de anamneses conforme protocolo do SISCAN 

108.  Permitir digitar o resultado do cito patológico e ou da mamografia por prestadores de serviços 
padrão SISCAN 



 

 

109.  Permitir todos os dados acima para os seguintes tipos de exames 1) Cito de colo 2) cito de mama 
3) Histo de colo 4) Histo de Mama 5) Mamografia 

110.  Permitir a Digitação do Diagnóstico definitivo de Câncer informando o prestador a topografia e 
morfologia do CA.  

111.  Permitir ao prestador de serviço a digitação do Laudo e Tratamento sugerido 

112.  Permitir a visualização de todos os dados nas unidades de saúde conforme permissão 

113.  Desenvolver integração com o WEBSERVER do Ministério da saúde 

114.  Envio de SMS 

115.  O sistema deverá possuir mecanismos para permitir o envio de SMS (Short Messages Sender) a 
partir do número do telefone celular do cadastro paciente, para: consultas permitindo configurar 
por especialidades, para exames permitindo escolher os tipos de exames, para vacinas 
aprazadas, e campanhas de saúde como dia D da Dengue. 
O sistema deverá permitir alterar e excluir o agendamento mudando assim o destinatário para 
envio do SMS.  

116.  Modulo Correio eletrônico 

117.  Este módulo deverá ser o meio de comunicação entre os operadores do sistema onde o médico 
poderá interagir com a farmácia, com o laboratório ou setor de internação. 
Deverá permitir aos usuários pedir suporte ao técnico da empresa mandando arquivos em 
anexos quando necessários. 
O sistema deverá permitir selecionar um usuário ou grupo de usuários para mandar um 
comunicado exemplo: avisar as recepções que um determinado médico não atenderá em uma 
determinada data. 

118.  Módulo Call Center da Saúde  

119.  Este módulo tem como principal função servir de canal de comunicação entre os usuários e o 
serviços de saúde realizando a Humanização dos atendimentos, avaliando e auditando a 
qualidade dos atendimentos, deverá trabalhar no mínimo os 05 eixos da saúde: Atenção Básica, 
Atenção especializada, Saúde Bucal, VigHiperdia, Ouvidoria.  

120.  O Sistema deverá ao atender ao registro do número do telefone efetivar a busca 
automaticamente do cadastro do cidadão no sistema, a partir da confirmação dos dados 
cadastrais interagir com os eixos citados acima separando os por assunto, deverá gerar um 
número de protocolo automaticamente para controle e busca, deverá possuir interação para 
quando o Call center ligar ou atender as ligações as informações digitadas deverão ser 
visualizadas no Prontuário eletrônico do paciente. 

121.  Modulo Correspondência 

122.  Este deverá permitir mandar correspondência aos usuários do sistema com algumas pendências 
com o serviço exemplo: Cito patológico em atraso, Campanhas sobre a saúde do homem, saúde 
da mulher, correspondências diversas pela faixa etária X Sexo X Rua X Bairro; 
Permitir editar o formato e tamanho da letra, sair automaticamente o nome do emitente e 
endereço para etiquetar as correspondências;  

123.  Modulo e-SUS 



 

 

124.  Cadastros de imóveis e domicílios: O Sistema deverá ser  possível buscar os imóveis já 
cadastrados, bem como cadastrar um imóvel novo, para busca de um imóvel já cadastrado será  
possível buscar o mesmo pelo nome do proprietário, inscrição imobiliária, membro da família, 
número da família no siab, endereço, bairro, código do membro da família, quadra, lote e 
número do nis do responsável além de ainda filtrarmos por área e micro área. 
Para um novo cadastro, o Sistema deverá possuir os seguintes dados do imóvel, onde será 
informado nome do proprietário ou responsável pelo imóvel, inscrição imobiliária, distrito, setor, 
quadra, lote, unidade domiciliar, pais, estado, cidade, endereço, bairro, número e cep. 

125.  Cadastro Individual: identificar a agente comunitária de saúde que faz a cobertura do imóvel 
bem como o número do siab, código domiciliar do cadastro único, identificação do cadastro 
domiciliar do cadastro sus, bem como informações da família sobre a participação da família em 
algum programa social. 

126.  Cadastro Dominciliar e-SUS: onde serão identificadas as informações de posse de terra, 
localização do imóvel, tipo de construção, tipo de coleta de lixo, tipo de acesso ao domicilio, 
número de cômodos, número de moradores, abastecimento de agua e energia, tratamento de 
agua, animais no domicilio, situação de rua entre outros. 

127.  Composição Familiar e-SUS: composição familiar, onde irá realizar a busca pelo nome completo 
do membro da família na base de dados do sistema e ao encontra-lo iremos indicar qual é a sua 
organização familiar em relação ao responsável, sendo esta pessoa responsável iremos identifica-
la como tal e adicionar os demais membros da família caso haja e identificar sua organização 
dentro da família(ex: filho(a), cônjuge, pai, mãe, etc.) 

128.  Questionário Situação Saúde Individual e-SUS: grau de escolaridade, situação de trabalho, 
orientação sexual entre outros, e um questionário de situação de saúde, onde irá identificar se o 
paciente possui alguma doença crônica ou já teve algum problema de saúde. 

129.  Atendimento Individual e-SUS: Todos os procedimentos registrados dentro do modulo 
agendamento/atendimento de consulta  estará gerando produção para o E-sus, estes 
procedimento estarão disponíveis para exportação de dados os mesmos serão gerados nos 
padrões do e-sus para importação no PEC. 

130.  Procedimentos ambulatoriais/ visitas domiciliares e coletivos / PSE: informar o tipo de 
procedimento que ira (ambulatorial ou coletivo) identificar a unidade de saúde do profissional 
responsável pelo atendimento bem como o nome do profissional e o procedimento que foi 
realizado (sutura, aferição de preção, glicemia, etc..) no caso de registro de uma visita domiciliar 
ao selecionar o procedimento. 
No registro da visita onde abrira uma tela com a ficha do modelo e-sus para o registro do 
procedimento, onde deverá ser informado o turno da visita, desfecho da visita, motivo da visita, 
tipo de acompanhamento e ou busca ativa. 
Procedimentos coletivos e/ou PSE, irá indicar o procedimento que sera realizado, (atividade 
educativa / orientação em grupo na atenção básica) ao selecionar este procedimento,(atividade 
coletiva) estar disponível uma ficha para registro nos padrões do E-sus onde o usuário ira 
informar a data da atividade, hora de início e hora de fim da atividade, poderá vincular todos os 
profissionais envolvidos na atividade, e selecionar a atividade que foi realizada, lembrando que 
para atividades do programa saúde na escola é necessário informar o inep do estabelecimento 
bem como informar o nome dos participantes das atividades que apresentarem avaliações 
alterada. 

131.  Procedimento Odontológicos e-SUS: informar a unidade de saúde do profissional responsável 
pelo atendimento bem como o nome do profissional e o procedimento que foi realizado 
(aplicação de selante por dente, capeamento pulpar, etc..) ao informar o procedimento o 
profissional ira indicar se o procedimento cabe o registro do número do dente e da sua face. 

132.  Importador Ficha A e Ficha B (SIAB) para modelos e-SUS: Importar dados antigos do SIAB, para 
formato novo e-SUS, Ficha cadastro domiciliar e cadastro Individual, respeitando os novos 
padrões e-SUS. 



 

 

133.  Módulo Exportador e-SUS 

134.  Obrigatoriedades sobre a exportação dos atendimentos realizados na Atenção Básica (CDS/RAS): 
  Para que seja possível a importação dos registros no sistema PEC do E-SUS todos os dados 

cadastrais de Pacientes, Profissionais e Unidades de Saúde (Equipes) devem estar completos;  
 

  Obrigatoriamente os Pacientes devem possuir no cadastro o número do CNS;  
  Obrigatoriamente os Profissionais devem possuir no cadastro o número do CNS;  
  Obrigatoriamente as Unidades de Saúde devem possuir no cadastro o número do CNES; 

Uma tela onde possa ser selecionado os dados que querem ser exportados para e-SUS: 
Cadastros individuais, cadastros domiciliares, atendimentos individuais, Procedimentos coletivos 
– PSE, procedimentos odontológicos, procedimentos ambulatoriais e visitas domiciliares. 
Todos os campos desta tela de exportação, devem conter um “help”, para auxiliar o melhor uso 
da ferramenta, com telas explicativas do processo e-sus. 
Tela onde possa selecionar quais unidades serão extraídos os dados para exportação. 
 

135.  Módulo Competências Geradas e-SUS 

136.  Módulo que permita relatórios de competências do e-sus já exportadas, com os seguintes filtros 
de buscas: Equipe/Unidade, Profissional, Data atendimento, usuário, Procedimento, Status do 
registro. 

137.  Tela que separe os procedimentos por: Atividade Coletiva, Procedimentos, Visitas, Domicílios, 
Cadastro Individual, Procedimentos Odontologia e Atendimentos. Que tenha um painel que 
mostre a quantia de procedimentos por grupo de procedimento. 
Que o Sistema mostre nesta tela, as linhas com problemas de falta de campos obrigatórios do e-
SUS 

138.  Gerar arquivo zipado com parametros do layout e-SUS, com lote, dia, mês, ano, horas e minutos 
que o arquivo foi criado. 

139.  Relatórios e-SUS: Resumo da exportação, Procedimentos PEC, quantitativos por atendimento, 
Procedimentos Sintético, Procedimentos Analítico, Procedimentos PEC. 
Ambos com filtros de Unidade, Usuário, Profissional, Período, Idade, Sexo. 

140.  Módulo Extratificação de Risco familiar (escala de coelho): 

141.  Módulo devera pegar os parâmetros de escore de risco padrão Savassi do cadastro individual e 
domiciliar das fichas do e sus e classificar automaticamente: 
  R1 risco menor escore igual menor que 06 
 R2 risco médio entre 7 e 8  
 R3 risco máximo igual ou maior que 9 
 Esta classificação deve estar diferenciadas por cores e presente no domicílio dos usuários.   
 

142.  Módulo Acompanhamento Pronto Atendimento 

143.  Na Prescrição de medicamentos para PA, toda prescrição deverá ser fracionada para ser aplicada 
imediatamente ou conforme prescrição. Após prescrição, o profissional solicitador deverá 
confirmar sua prescrição. 

144.  Tela de Enfermagem/Triagem Pronto Atendimento: Deverá conter uma tela que mostre todos os 
pacientes que aguardam leito, ou que estejam na fila para aplicar medicação ou sutura. 
Que mostre um contador de tempo, entre uma aplicação e outra, deixando em cores que 
facilitem o entendimento da equipe técnica para futuras aplicações. 
Da tela de triagem deve ser permitido chamar o paciente informando o nome do usuário, do 



 

 

profissional e sala de atendimento. 
Impressão da FAA de acordo com layout faturamento SIA-AIH01. 

145. Importador das bases dos Sistemas Ministério da Saúde  

146. O Sistema deve possuir importador das bases e produtividade para os seguintes sistemas 
oficias do MS: 
E SUS, CNS (Cartão Nacional de Saúde), Tabela Sigtap, SI PNI   

 
 
DESCRITIVO HOSPITALAR  
 

Segue abaixo o detalhamento de funcionalidades dos módulos citados: 

• TOTEM EMISSÃO DE SENHA 

1.1 O sistema deverá disponibilizar solução para a emissão de senhas de atendimentos normais e 

atendimentos prioritários para a gestão das filas de espera e atendimentos; 

1.2 O sistema deverá permitir fazer a configuração da impressora do totem de emissão de senhas; 

1.3 O sistema deverá permitir fazer a configuração do tipo de impressão do totem de emissão de senhas; 

1.4 O sistema deverá permitir fazer a configuração das filas que terão suas senhas emitidas pelo totem 

1.5 Na emissão da senha o sistema além de imprimir o número, deverá apresentar qual etapa inicial do 

atendimento o usuário deverá esperar; 

1.6 O sistema deverá estar integrado com os painéis de atendimento e para a chamada dos pacientes; 

 

• PAINEL DE ATENDIMENTO E CHAMADA 

2.1 O sistema deverá disponibilizar solução para a chamada eletrônica dos pacientes em atendimento 

nos setores de atenção ao paciente na instituição; 

2.2 O sistema deverá permitir fazer a configuração da fila que o painel irá fazer a gestão do atendimento 

e as respectivas chamadas no processo de atendimento; 

2.3 O sistema deverá permitir fazer a configuração/habilitação de quais campos serão apresentados na 

tela/painel de atendimento para a chamada dos pacientes. Ex: Senha, Nome, Hora de Chegada, Hora 

Prevista Atendimento, Status do Paciente, Nome do Paciente;  

2.4 O sistema deverá permitir fazer a configuração de quais processos de atendimento serão utilizados 

pelo painel de atendimento e chamada, assim como os campos que serão visualizados na tela; 

2.5 O sistema deverá permitir configurar a chamada do paciente em tela cheia; 

2.6 O sistema deverá permitir configurar chamada com som;  

2.7 O sistema deverá permitir configurar/habilitar o painel de chamada e atendimento com a leitura da 

senha ou do nome do paciente;  

2.8 O sistema deverá permitir a configurar/habilitar a na tela do painel de atendimento a direção que o 

paciente deve se dirigir para receber o atendimento (a esquerda, a direita, em frente);  



 

 

2.9 O sistema deverá permitir configurar o painel de chamada para apresentar a foto do paciente;  

2.10 O sistema deverá apresentar o local que o paciente deverá se dirigir (Sala, Consultório, Box, Guichê); 

2.11 O sistema deverá permitir configurar quais especialidades de atendimento que serão chamadas 

através do painel; 

2.12 O sistema deverá permitir fazer a configuração/habilitação dos campos de apresentação do painel 

por etapa do atendimento; 

2.13 O sistema deverá permitir configurar o tipo de direcionamento por voz: masculina, feminina ou uma 

específica; 

2.14 O sistema deverá permitir configurar/habilitar as últimas senhas chamadas;  

2.15 O sistema deverá permitir configurar/habilitar multimídia nos painéis de atendimento do paciente 

como programação de televisão, vídeos, apresentações ou outros tipos;  

2.16 O sistema deverá permitir configurar/habilitar a apresentação dos pacientes em espera para 

atendimento por listagem;  

2.17 O sistema deverá permitir configurar/habilitar informação com a quantidade de pacientes em 

atendimento e o tempo estimado de espera para atendimento (TEE) na fila que o painel está 

configurado para fazer a gestão;  

2.18 O sistema deve permitir configurar/habilitar informação com o resumo da quantidade de pacientes 

em espera de atendimento por cor de classificação (prioridade) por especialidade no Pronto Socorro;  

 

• CONTROLE DE SALA 

3.1 O sistema deverá disponibilizar solução para a chamada eletrônica dos pacientes para o atendimento 

nas áreas assistenciais da instituição (sala de medicação, sala de coleta de exames, sala de 

procedimentos, sala de nebulização, sala de imobilização, sala de exames de imagens); 

3.2 O sistema deverá permitir o usuário visualizar os pacientes que estão esperando serem chamados 

para atendimento na sala, organizado por prioridade de atendimento;  

3.3 O sistema deverá disponibilizar recurso para o usuário selecionar o paciente e acionar a chamada 

para atendimento;  

3.4 O sistema deverá estar integrado aos painéis de atendimento e chamada eletrônica do paciente; 

3.5 O sistema deverá permitir registrar que o paciente se encontra em atendimento na sala;  

3.6 O sistema deve emitir mensagem de alerta ao usuário quando um paciente se encontrar em 

atendimento em uma outra sala ao ser chamado; 

3.7 O sistema deve permitir registrar eletronicamente a conclusão do atendimento do paciente na sala; 

3.8 Ao concluir o atendimento do paciente na sala, ele deve ser removido automaticamente da fila de 

espera e chamada de atendimento; 

3.9 Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o registro da checagem 

dos procedimentos realizados nos pacientes; 



 

 

3.10 Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o aprazamento dos 

horários de realização dos procedimentos e medicações dos pacientes; 

3.11 Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o registro do 

cancelamento dos procedimentos e medicações não realizadas nos pacientes com o respectivo 

motivo; 

3.12 O sistema deve atualizar automaticamente o status do paciente no painel de atendimento e 

chamada a cada registro realizado no sistema;  

 

• GESTOR DE FLUXO DE ATENDIMENTO 

4.1 O sistema deve disponibilizar de solução que permita fazer análise em tempo real (on-line) da 

quantidade de senhas distribuídas, quantidade de pacientes classificados, quantidade de pacientes 

com classificações em aberto, quantidade de classificações finalizadas, quantidade de pacientes 

cadastrados e a quantidade de pacientes em atendimento médico;   

4.2 O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line de indicador para fazer análise do tempo 

de espera para cadastro indicando a senha com maior tempo de espera no momento, o tempo de 

espera alvo e o tempo de espera com tolerância; 

4.3 O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line de indicador para fazer análise do tempo 

de espera para triagem e classificação, indicando a senha com maior tempo de espera, o tempo de 

espera alvo e o tempo de espera com tolerância; 

4.4 O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line, indicador para fazer análise em tempo 

real por prioridade do tempo médio de espera para classificação de risco, para cadastro do paciente 

e para o atendimento médico, indicando as senhas com maior tempo médio de espera da etapa de 

atendimento; 

4.5 O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica, podendo selecionar o período, indicador para fazer 

análise do tempo médio de espera para atendimento médico, cadastro, classificação de risco, 

atendimento social, indicando a senha com maior tempo médio de espera, o tempo de espera alvo e 

o tempo de espera para atendimento com tolerância; 

4.6 O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica, podendo selecionar o período, indicador para fazer 

análise do tempo médio de espera entre processos do atendimento;  

4.7  O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de senhas normal e 

senhas preferenciais distribuídas; 

4.8 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

classificados por especialidade e por prioridade; 

4.9 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes com 

atendimento médico por especialidade e por prioridade; 

4.10 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

classificados por prioridade; 

4.11 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de mortes de 



 

 

pacientes por especialidade e por prioridade; 

4.12 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de internações por 

prioridade; 

4.13 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

classificados por faixa etária; 

4.14 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes com 

classificação em aberto e finalizadas;  

4.15 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

reclassificados;  

4.16  O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

atendidos por médico e tempo médio de atendimento por especialidade;  

4.17 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

cadastrados por usuário e tempo médio para cadastro; 

4.18 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

classificados por cidade e bairro;  

4.19 O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de pacientes 

atendidos com alta por cidade e bairro; 

 

5. Classificação de Risco  

5.1  
O sistema deve permitir registrar todo o processo de triagem e classificação de risco do paciente no 
serviço de pronto atendimento do hospital; 

5.2 
O sistema deve permitir que seja configurado qual protocolo de classificação de risco é utilizado pela 
instituição; 

5.3 
O sistema deve possuir carregado em sua base o Protocolo Humaniza SUS e Protocolo de 
Manchester; 

5.4 
O sistema deve permitir que seja configurado qual processo será utilizado no fluxo de atendimento 
do paciente no Pronto Socorro;  

5.5 
O sistema deve permitir configurar quais sinais vitais serão registrados no processo de triagem e 
classificação de risco; 

5.6 
O sistema deve dispor de configuração de qual faixa de horário do dia será realizado a triagem e a 
classificação de risco do paciente no Pronto Socorro; 

5.7 
O sistema deverá estar integrado aos totens de emissão de senha e aos painéis eletrônicos de 
atendimento e chamada; 

5.8 
O sistema deve dispor de mecanismo que permita o usuário acionar através do sistema o painel de 
atendimento e chamada do paciente para o processo de classificação de risco e triagem; 

5.9 
O Sistema deve dispor tela com a relação de todos os pacientes que estão aguardando para serem 
triados e classificados e o tempo de espera em minutos de cada um dos pacientes;  

5.10 
O sistema deve permitir que seja registrado o acolhimento com o registro da identificação do Nome 
do Paciente, Idade ou Data de Nascimento, Sexo e Cidade;  

5.11 
O sistema deve permitir fazer o registro da abordagem inicial, informando a queixa principal, 
observações em relação a queixa principal, alergias do paciente e também as reações em relação as 
substâncias ao qual o paciente é alérgico; 

5.12 
O sistema deve permitir fazer o registro dos sinais vitais do paciente que está em triagem e 
classificação de risco; 



 

 

5.13 
O sistema deve permitir escolher o sintoma de acordo com o protocolo de triagem e classificação de 
risco adotado pela instituição; 

5.14 
De acordo com o sintoma o sistema deve sugerir automaticamente quais itens devem ser avaliados 
durante a triagem do paciente; 

5.15 
O sistema deve permitir fazer o registo da avaliação de Glasgow no processo de triagem e 
classificação de risco; 

5.16 
O sistema deve disponibilizar tela para registrar a intensidade da dor do paciente através de uma 
régua de escala de dor; 

5.17 
Após a definição do grau de prioridade do paciente, o sistema deve atribuir automaticamente a cor 
correspondente ao protocolo utilizado como também o tempo máximo de espera para atendimento 
médico;   

5.18 O sistema deve permitir fazer o registro de reavaliação do paciente; 

5.19 
O sistema deve permitir fazer o encaminhamento para atendimento da assistente social dos 
pacientes triados e que não caracterizaram Urgência e Emergência;  

5.20 
No processo de triagem e classificação de risco o sistema deve sugerir a especialidade que o paciente 
deverá ser encaminhado; 

5.21 
O sistema deve disponibilizar opção e fazer a impressão da ficha de triagem com todas as 
informações registradas durante o processo no Pronto Socorro; 

5.22 
O sistema deve disponibilizar a opção de fazer a impressão da ficha de triagem e classificação de 
risco; 

5.24 O sistema deve estar integrado com a solução de distribuição de senhas e dos painéis de chamada; 

 
 

•  PRONTO ATENDIMENTO  

6.1 
O sistema deverá ser totalmente integrado aos sistemas de emissão de senha, painel de 
atendimento, acolhimento e classificação de risco, controle de salas e gestão de fluxo do paciente;  

6.2 
O sistema deve possuir dispositivo que permita que a recepcionista selecione uma senha em uma 
lista de senhas disponíveis para atendimento e faça a chamada do paciente de forma eletrônica, para 
que seja realizado o registro do atendimento do mesmo;  

6.3 
Ao acionar o dispositivo eletrônico de chamadas, o painel de chamadas deverá apresentar aos 
pacientes em espera, qual guichê de atendimento administrativo os mesmos deverão se 
encaminhar; 

6.4 

Ao iniciar o atendimento do paciente, a recepcionista deverá executar uma pesquisa na base de 
dados de pacientes do hospital para verificar se o mesmo já possui cadastro na instituição. 
A pesquisa poderá ter no mínimo as seguintes opções:  
- Prontuário (matrícula) 
- Nome; 
- Sobrenome; 
- Data de Nascimento; 
- CPF; 
- Nome da Mãe; 
A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

6.5 O sistema deve dispor de pesquisa com busca fonetizada; 

6.6 
O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo será 
utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

6.7 

Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de dados o 
usuário irá iniciar o preenchimento de um novo cadastro. 
O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e também 
deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 
preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 



 

 

O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  
- Nome; 
- Nome Social; 
- Nome da Mãe; 
- Nome do Pai; 
- Data de Nascimento; 
- Sexo; 
- Cor; 
- Tipo Sanguíneo; 
- Nome do Cônjuge; 
- Identidade; 
- Órgão Emissor; 
- Data de Emissão; 
- CPF; 
- Cartão Nacional de Saúde; 
- Estado Civil; 
- Endereço; 
- Número e Complemento; 
- Bairro; 
- Cidade;  
- CEP; 
- Telefone Residencial, 
- Telefone Comercial; 
- Telefone Celular; 
- E-Mail; 
- Local de Trabalho; 
- Profissão; 
- Classe Econômica; 
- Grau de Instrução; 
- Religião; 
- Etnia; 
- Naturalidade; 
- Nacionalidade; 
- Fotografia do Paciente; 
- Captura da biometria do paciente;  
- O sistema deverá estar totalmente integrado ao sistema de emissão do Cartão Nacional de Saúde; 

6.8 
O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS); 

6.9 

O sistema deverá permitir ao usuário realizar após o cadastro ou atualização do cadastro do paciente 
o registro do atendimento com as seguintes informações: 
- Data; 
- Hora; 
- Médico; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Tipo de Atendimento; 
- Procedimento 
- CBO 
- Serviço; 
- Tipo de Paciente; 
- Local de Procedência; 



 

 

- Destino; 
- Especialidade; 
- Responsável pelo Paciente; 

6.10 
Deverá existir a possibilidade de ser configurado/habilitado quais campos terão o preenchimento 
automático na tela do registro de atendimento, evitando assim que os usuários tenham que 
preencher alguns campos;  

6.11 

Após o registro do atendimento o sistema deverá permitir ao usuário fazer a emissão dos seguintes 
documentos: 
- Etiqueta de Identificação com Código de Barras; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Ficha de Atendimento Emergência; 

6.12 
O sistema deve abrir automaticamente no faturamento a conta do paciente e fazer o lançamento 
dos procedimentos (consulta médica) no BPA, identificando o procedimento, o prestador, data, 
horário, quantidade e também o setor executante;  

6.13 
O sistema deverá permitir executar o registro de encaminhamento dos pacientes aos leitos de 
observação; 

6.14 O sistema deverá permitir registrar a transferência de leitos do paciente na observação; 

6.15 
O sistema deverá permitir registrar ocorrências e fatos relevantes ocorridos durante o atendimento 
do paciente; 

6.16 O sistema deverá possuir opção para a exclusão do atendimento registrado ao paciente; 

6.17 
O sistema deverá possuir opção para registrar a transferência de médico no pronto atendimento e 
emergência; 

6.18 O sistema deverá possuir opção para a alteração do tipo de atendimento;  

6.19 O sistema deverá possuir opção para a alteração do atendimento do paciente;  

6.20 O sistema deverá possuir opção para registrar a alta do paciente no atendimento de emergência;   

6.21 
O sistema deverá possuir opção para registrar o diagnóstico do paciente no atendimento de 
emergência; 

6.22 O sistema deve possuir tela para consulta de atendimentos anteriores do paciente; 

6.23 
O sistema deve possuir tela para consulta somente dos atendimentos na emergência de uma 
determinada data; 

6.24 
O sistema deve possuir tela com gráfico da quantidade de pacientes atendidos por hora em um 
determinado período; 

6.25 
O sistema deve possuir tela para que o usuário possa consultar a situação atual dos leitos de 
observação, como também visualizar a ocupação de cada um deles (paciente, médico, CID, convênio) 
e ainda visualizar de forma gráfica o status de cada um dos leitos;  

6.26 
O sistema deverá dispor de relatório estatísticos de atendimentos por: Bairro, Cidade, Médico, 
Especialidade, Faixa Etária, Motivo de Atendimento, Origem e Usuário; 

 

• AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES, SESSÕES E TRATAMENTOS 

7.1 

O sistema deverá permitir configurar/cadastrar todos os Itens de agendamento com as seguintes 
informações: Código, Descrição do Item, Tipo do Item (Ambulatorial, Imagem, Laboratório ou de 
Composição), Ativo (Sim ou Não), Tempo Padrão de Execução, Prestadores Habilitados para a 
Execução dos Procedimentos, Relacionamento do Item de Agendamento com o Procedimento 
correspondente na tabela SIGTAP, deve possuir configuração se em caso de anestesia na execução do 
procedimento o sistema deve sugerir alteração do tempo de realização, se é obrigatório o cadastro 
do paciente para o agendamento do respectivo item de agendamento, tempo de preparo em 
necessário em dias para a realização do procedimento agendado, tempo de repetência para o 
agendamento do procedimento novamente, recursos e equipamentos necessários para a realização 
do item de agendamento, tempo de execução do item de agendamento por prestador e proibições 
de itens de agendamento simultâneo com intervalo entre um agendamento e outro;  



 

 

7.2 

O sistema deverá possuir opção de cadastrar/configurar distintas Unidades de Atendimento 
(Ambulatório, Centro de Imagens ou Centro Clínico), esta opção será utilizada quando a instituição 
possuir Ambulatórios, Centro de Imagens ou Centros Clínicos distribuídos em rede e com localização 
física distinta, com os seguintes campos:  
Código; 
Nome; 
Sigla; 
Situação; 
Endereço;  

7.3 
O sistema deverá possuir tela para o cadastro de feriados nacionais e regionais. Nas datas 
cadastradas como feriados o sistema não deverá disponibilizar e permitir realizar agendamento de 
procedimentos; 

7.4 
O sistema deve permitir fazer o registro dos recursos que serão utilizados na realização dos 
agendamentos e na realização dos procedimentos como os campos código, descrição, tipo, situação; 

7.5 
O sistema deverá permitir o usuário registrar/configurar as escalas de atendimento dos profissionais 
que prestam atendimento ambulatorial por Unidade de Atendimento;  

7.6 

O sistema deverá permitir o usuário registrar/configurar as escalas dos profissionais, que prestam 
atendimento ambulatorial na instituição no mínimo com as seguintes informações:  
- Dia da Semana; 
- Tipo de Escala; 
- Hora Inicial; 
- Hora Final; 
- Tipo de Horário do Atendimento; 
- Qtde. Horários disponibilizados; 
- Qtde. Encaixes; 
- Permissão para realização de encaixes extras; 
- Profissional; 
- Setor; 
- Unidade de Atendimento; 
- Consultório; 
- Recurso; 
- Itens de Agendamento do Dia; 
- Qtde. Máxima de Atendimentos por Convênio; 
- Qtde. Máxima de Atendimentos por Tipo de Atendimento x Especialidade/Serviço; 
- Usuários Autorizados a realizarem agendamentos na escala;  
- Peso Máximo/ 
- Altura Máxima; 
- Faixa Etária; 

7.7 

O sistema deverá possuir opção para serem registradas/configuradas as mensagens de alerta aos 
usuários do setor de agendamento referentes ao prestador. Estas mensagens e alertas serão exibidas 
posteriormente na tela de agendamento para que os usuários que executam este processo possam 
visualizar e repassar as mesmas aos pacientes;  

7.8 
O sistema deve permitir configurar as mensagens que serão enviadas aos pacientes que fizeram os 
agendamentos, estas mensagens deverão ser configuradas para envio de e-mail ou por sms;  

7.9 
O sistema deve ter a opção de configuração dos horários e a quantidade de horas que serão enviados 
os e-mails e os sms para os pacientes; 

7.10 
O sistema deve ter a opção de configurar e fazer a leitura do sms de retorno, nesta mensagem 
respondida pelo paciente, de acordo com o código respondido pode confirmar ou cancelar o 
comparecimento em relação aos procedimentos agendados;  

7.11 
O sistema deverá possuir opção para a liberação da agenda médica baseando-se nas escalas 
configuradas. A liberação da agenda médica irá disponibilizar para o setor responsável pelo 



 

 

agendamento os horários de acordo com as parametrizações realizadas nas escalas de atendimento. 
O sistema deve possuir os seguintes parâmetros para a liberação da escala de atendimento: 
- Código da Escala (opcional); 
- Data de Liberação; 
- Período de Liberação da Escala; 
- Tipo da Escala; 
- Prestador; 
- Especialidade; 
- Se deseja sobrepor as agendas já disponibilizadas que estejam vagas; 

7.12 
O sistema deve disponibilizar recurso para fazer a configuração dos perfis de usuário para a central de 
marcação de consultas e exames; 

7.13 
O sistema deverá permitir agendar em tela única consultas, exames, procedimentos, sessões e 
tratamentos; 

7.14 
 

O sistema deverá permitir ao usuário fazer a busca por vagas de consultas, exames e procedimentos 
na tela de agendamento indicando no mínimo os seguintes parâmetros: 
- Paciente; 
- Convênio; 
- Plano;  
- Item de Agendamento; 
- Prestador;  
- Especialidade; 
- Tipo de Atendimento; 
- Unidade de Atendimento; 
Caso o usuário não informe o prestador e informe somente a especialidade desejada pelo paciente, o 
sistema irá buscar a primeira agenda disponível de um ou mais profissionais da mesma especialidade; 

7.15 
Na tela da Central de Agendamento, de acordo com os parâmetros lançados, o sistema deve executar 
automaticamente a busca de datas e horários mais próximos que estão disponíveis para o atender à 
solicitação de agendamento;  

7.16 

O sistema deverá permitir ao usuário fazer a busca por vagas para agendamento de 
tratamentos/sessões na tela de agendamento indicando os seguintes parâmetros: 
- Paciente; 
- Convênio; 
- Plano;  
- Item de Agendamento; 
- Prestador;  
- Especialidade; 
- Tipo de Atendimento; 
- Unidade de Atendimento; 
- Tratamento (Sim ou Não) 
- Qtde. de Sessões; 
O sistema deverá trazer na tela de forma automática a quantidade de dias que possuem vagas 
disponíveis de acordo com a quantidade de sessões informadas na tela anterior; 

7.17 
O sistema não deve permitir o usuário agendar um segundo item com um intervalo entre os 
procedimentos inferior ao tempo de execução do primeiro procedimento agendado; 

7.18 
O sistema deverá bloquear a faixa de horário reservado para o paciente e não disponibilizar mais o 
mesmo na tela de agendamento; 

7.19 
O sistema deverá alertar ao usuário quando existirem conflitos de agendamentos de procedimentos 
que necessitem de um intervalo mínimo de tempo para a sua execução; 

7.20 
O sistema deve apresentar ao usuário todas as orientações relativas ao convênio/plano do paciente 
para que o mesmo possa repassar ou então orientar-se por ela; 

7.21 O sistema deve possuir campo para registrar observações relativas ao paciente ou ao agendamento; 



 

 

7.22 

O sistema deve possuir campo para informar o modo como os procedimentos foram agendados: 
- Telefone; 
- Pessoalmente; 
- Solicitação 
- Fax; 
- E-mail; 

7.23 
O sistema deve apresentar ao usuário todas as orientações de preparo dos procedimentos agendados 
para que as mesmas sejam repassadas ao paciente; 

7.24 
O sistema deve possibilitar inserir o paciente agendado em uma fila de espera, caso o intervalo entre 
a data do agendamento e a data disponível não estejam atendendo as necessidades do paciente;  

7.25 
O sistema deve permitir fazer a emissão do comprovante de agendamento ou então fazer o envio do 
mesmo por correio eletrônico ou SMS; 

7.26 
O sistema deve permitir registrar os contatos com os pacientes agendados para a confirmação da 
presença na data agendada; 

7.27 
O sistema deve permitir registrar a transferência de agenda de consultas e exames de um profissional 
para outro, ou para o mesmo profissional em nova data ou na mesma data em horário diferente; 

7.28 
O sistema deve permitir fazer o cancelamento de uma consulta previamente agendada informando o 
motivo do cancelamento; 

7.29 
O sistema deve permitir o usuário bloquear uma agenda de um determinado profissional em um 
intervalo de horas dentro de um mesmo dia ou intervalo de dias, informando o motivo do bloqueio; 

7.30 O sistema deve permitir o usuário registrar os encaixes na agenda de consultas e exames; 

7.31 
O sistema deve permitir o sistema fazer a gestão da fila de espera. O sistema deve alertar o usuário 
que existem agendamentos com as mesmas características na fila de espera para a vaga que foi 
disponibilizada ao ser cancelado o agendamento de um procedimento.  

7.32 

O sistema deve permitir o usuário registar/configurar a turma e a escala da turma com as seguintes 
informações: 
- Dias da semana; 
- Horário de início e fim por dia da semana; 
- Serviço; 
- Tipo de Atendimento; 
- Prestador; 

7.33 
O sistema deve permitir o registro de agendamentos em grupos de pacientes que fazem uma 
atividade em um mesmo horário (fisioterapia, hemodiálise, quimioterapia e etc..) Informando a 
turma e os pacientes por turma; 

7.34 

O sistema deve estar integrado com a prescrição médica eletrônica, pois todos os exames de 
pacientes internados ou ambulatoriais poderão ser agendados através de uma solicitação de 
agendamento de exames ou procedimentos que são prescritos pelo médico assistente e serão 
visualizados na fila de solicitações de agendamentos; 

7.35 
O sistema deve permitir ao usuário fazer a remissão dos comprovantes de agendamento como 
também o reenvio de e-mail para os mesmos; 

7.36 
O sistema deve permitir o usuário fazer a exclusão de agendas que foram previamente liberadas 
informando o motivo da exclusão; 

7.37 
O sistema deve permitir o usuário fazer a reserva de uma faixa de horários que esteja livre na agenda, 
o usuário deverá informar a data inicial e final, horário inicial e final e o tipo da reserva; 

7.38 
O sistema deve permitir o usuário fazer a pesquisa de agendamentos para um determinado médico, 
uma determinada data ou para um paciente específico; 

7.39 
O sistema deve possuir tela de consultas onde o usuário poderá pesquisar todo o histórico de 
agendamentos do paciente; 

7.40 
O sistema deverá disponibilizar relatório de agendamentos cancelados, agendamentos excluídos, 
Produção por Prestador/Recurso e Posição de Fila de Espera; 

7.41 O sistema deve possuir relatório com a agenda diária do médico; 



 

 

 
 

• AMBULATÓRIO 

8.1 O sistema deverá ser totalmente integrado ao sistema de central de agendamento de consultas, pois 
os pacientes agendados pela central devem estar disponíveis na tela de recepção de pacientes 
ambulatoriais;  

8.2 O sistema deve possuir mecanismo para que o paciente faça a retirada da senha de atendimento 
ambulatorial;  

8.3 O sistema deve dispor de painéis de atendimento que informem os seguintes dados: 
- Senha; 
- Hora Chegada; 
- Previsão de Atendimento (cadastro); 
- Status do Atendimento;  

8.4 O sistema deve possuir dispositivo que permita a recepcionista selecione a senha em uma lista de 
atendimento e faça a chamada do paciente de forma eletrônica, para que seja realizado o 
atendimento do mesmo;  

8.5 O sistema deve permitir a recepcionista possa associar a senha de atendimento emitida pelo paciente 
com a agenda médica; 

8.6 Ao associar a senha a agenda do paciente, a recepcionista deverá iniciar o registro do atendimento do 
paciente, executando uma pesquisa na base de dados do ambulatório para verificar se o paciente já 
possui cadastro na instituição. 
A pesquisa terá que ser no mínimo com as seguintes opções:  
- Prontuário (matrícula) 
- Nome; 
- Sobrenome; 
- Data de Nascimento; 
- CPF; 
- Nome da Mãe; 
A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

8.7 O sistema deve dispor de pesquisa com busca fonetizada; 

8.8 O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo será 
utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

8.9 Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de dados o 
usuário irá iniciar o preenchimento do registro do paciente. 
O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e também 
deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 
preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 
O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  
- Nome; 
- Nome Social; 
- Nome da Mãe; 
- Nome do Pai; 
- Data de Nascimento; 
- Sexo; 
- Cor; 
- Tipo Sanguíneo; 
- Nome do Cônjuge; 
- Identidade; 
- Órgão Emissor; 
- Data de Emissão; 
- CPF; 



 

 

- Cartão Nacional de Saúde; 
- Estado Civil; 
- Endereço; 
- Número e Complemento; 
- Bairro; 
- Cidade;  
- CEP; 
- Telefone Residencial, 
- Telefone Comercial; 
- Telefone Celular; 
- E-Mail; 
- Local de Trabalho; 
- Profissão; 
- Classe Econômica; 
- Grau de Instrução; 
- Religião; 
- Etnia; 
- Naturalidade; 
- Nacionalidade; 
- Fotografia do Paciente; 
- Captura da biometria do paciente;  
- O sistema deverá estar totalmente integrado ao sistema de emissão do Cartão Nacional de Saúde; 

8.10 O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS); 

8.11 O sistema deverá permitir ao usuário realizar após o cadastro ou atualização do cadastro do paciente 
o registro do atendimento com no mínimo as seguintes informações: 
- Data; 
- Hora; 
- Médico; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Tipo de Atendimento; 
- Serviço; 
- Tipo de Paciente; 
- Local de Procedência; 
- Destino; 
- Procedimento 
- CBO 
- Especialidade; 
- Responsável pelo Paciente; 
- Caso o atendimento tenha sido agendado os campos devem ser preenchidos automaticamente com 
as informações fornecidas no momento do agendamento; 

8.12 Após o registro do atendimento o sistema deverá permitir ao usuário fazer a emissão dos seguintes 
documentos: 
- Etiqueta de Identificação com Código de Barras; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Ficha de Atendimento Ambulatorial; 

8.13 O sistema deve abrir automaticamente no faturamento e fazer o lançamento na fatura BPA o 
procedimento correspondente ao atendimento do paciente;  

8.14 O sistema deve permitir o registro de atendimentos ambulatoriais de pacientes que não estão 
agendados, sem a necessidade de registrar como encaixe; 



 

 

8.15 O sistema deve permitir o registro de atendimento de pacientes em turmas de atendimento, ou seja, 
mais de um paciente para um mesmo horário como ocorre na fisioterapia ou outros tratamentos em 
grupos; 

8.16 O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

8.17 O sistema deve disponibilizar mecanismo para que o usuário identifique e registre no sistema quais 
pacientes não compareceram a consulta médica; 

8.18 O sistema deve dispor de tela para consulta de atendimentos anteriores do paciente; 

8.19 O sistema deve dispor de tela de gerenciamento que informe a quantidade de atendimentos 
ambulatoriais por hora; 

8.20 O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios: 
- Atendimentos por Período; 
- Atendimentos por Empresa; 
- Atendimentos por Médico; 
- Atendimentos por Cidade; 
- Atendimentos por Bairro; 
- Atendimentos por Especialidade; 
- Atendimentos por Serviço; 
- Atendimentos por Usuário; 
- Consultas Atendidas x Faturadas; 

8.21 O sistema deve emitir relatório de tempo de espera por período, por médico e por faixa de tempo;  

8.22 O sistema deve atualizar automaticamente o status do atendimento de acordo com a etapa do 
atendimento executada; 

 
 
 
 

• INTERNAÇÃO 

9.1 O sistema deve permitir o registro de admissão de internações eletivas e de urgência. 

9.2 O sistema deve gerar automaticamente a pré-internação do paciente a partir do agendamento de 
uma cirurgia como também da solicitação de internação de pacientes da urgência e emergência com 
no mínimo as seguintes informações:  
- Paciente; 
- Telefone; 
- Código do Aviso de Cirurgia; 
- Data da Previsão de Internação; 
- Cidade; 
- Data da Previsão de Alta; 
- Origem; 
- Médico; 
- Especialidade; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Procedimento; 
- CID; 
- Tipo de Acomodação; 
- Tipo de Internação; 
- Leito; 
- Serviço; 
- Observações; 

9.3 O sistema deve permitir registrar o cadastro da pré-internação do paciente clinico eletivo, ou seja, 
dos pacientes que não possuem nenhum agendamento de cirurgia previsto como também oriundos 



 

 

da emergência, com no mínimo as seguintes informações:  
- Paciente; 
- Telefone; 
- Código do Aviso de Cirurgia; 
- Previsão de Internação; 
- Cidade; 
- Previsão de Alta; 
- Origem; 
- Médico; 
- Especialidade; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Procedimento; 
- CID; 
- Tipo de Acomodação; 
- Tipo de Internação; 
- Leito; 
- Serviço; 
- Observações; 

9.4 O sistema deve estar totalmente integrado a agenda de cirurgias eletivas do centro cirúrgico e com as 
pré-internações clinicas. O sistema deve disponibilizar tela que apresente lista de todos os pacientes 
com previsão de internação para a data selecionada, o sistema deve apresentar indicação em tela se 
o paciente possui pendências que podem impedir seu atendimento ou que sirvam de alerta para o 
setor de internação; 

9.5 A partir da tela de previsões de internações o sistema deve apresentar uma lista com todos os 
pacientes que estão previstos para internação na data selecionada, usuário poderá selecionar um dos 
pacientes que está disponível na lista para registrar e efetivar a internação do mesmo.  

9.6 O sistema deve dispor também de recurso para registro de internações de pacientes que não estão 
programados para hospitalização e consequentemente não estão disponibilizados na tela de previsão 
de internação; 

9.7 A recepcionista deverá dispor de funcionalidade para realizar busca do cadastro de pacientes, 
executando uma pesquisa na base de dados para verificar se o paciente já possui registro na 
instituição. 
A pesquisa terá que ser no mínimo com as seguintes opções:  
- Prontuário (matrícula) 
- Nome; 
- Sobrenome; 
- Data de Nascimento; 
- CPF; 
- Nome da Mãe; 
- Biometria 
A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

9.8 O sistema deve dispor de pesquisa com busca fonetizada; 

9.9 O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo será 
utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

9.10 O sistema deve dispor de pesquisa com busca fonetizada; 

9.11 O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo será 
utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

9.12 No processo de internação o usuário poderá acessar a tela de cadastro/registro do paciente para 
atualização de informações ou então a abertura de um novo prontuário. 
O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e também 



 

 

deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 
preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 
O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  
- Nome; 
- Nome Social; 
- Nome da Mãe; 
- Nome do Pai; 
- Data de Nascimento; 
- Sexo; 
- Cor; 
- Tipo Sanguíneo; 
- Nome do Cônjuge; 
- Identidade; 
- Órgão Emissor; 
- CPF; 
- Cartão Nacional de Saúde; 
- Estado Civil; 
- Endereço; 
- Número e Complemento; 
- Bairro; 
- Cidade;  
- CEP; 
- Telefone Residencial, 
- Telefone Celular; 
- E-Mail; 
- Local de Trabalho; 
- Profissão; 
- Classe Econômica; 
- Grau de Instrução; 
- Religião; 
- Naturalidade; 
- Nacionalidade; 
- Fotografia do Paciente; 
- Registro da Biometria do Paciente; 
- O sistema deverá estar totalmente integrado ao sistema de emissão do Cartão Nacional de Saúde 

9.13 O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS); 

9.14 O sistema deverá possuir tela que permita o usuário realizar, após o cadastro ou a atualização do dos 
dados demográficos do paciente o registro do atendimento de internação com no mínimo as 
seguintes informações: 
- Origem;  
- Data; 
- Hora; 
- Médico; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Procedimento; 
- CID; 
- Serviço; 
- Tipo de Internação; 
- Caráter de Internação; 



 

 

- Tipo de Paciente; 
- Enfermaria; 
- Leito; 
- Tipo de Acomodação; 
- Serviço 
- Especialidade; 
- Responsável pelo Paciente; 
- Caso o atendimento tenha sido eletivo, e o mesmo está relacionado a uma pré-internação os 
campos da tela de internação devem ser preenchidos automaticamente com as informações 
fornecidas pelo processo de pré-internação;  

9.15 O sistema deve permitir fazer a emissão dos seguintes documentos: 
 
- Etiqueta de Identificação com Código de Barras; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Anamnese de Internação; 
 

9.16 Ao registrar o atendimento do paciente o sistema deverá abrir automaticamente a conta do 
atendimento no sistema de faturamento de AIH;  

9.17 O sistema deve permitir ao usuário fazer o registro durante a internação das alergias do paciente a 
determinadas substâncias, informando além da substância a reação alérgica do paciente em contato 
com a mesma; 

9.18 O sistema deve permitir ao usuário registrar a transferência do paciente entre leitos de uma mesma 
enfermaria ou de outra enfermaria, informando motivo da transferência; 

9.19 O sistema deve permitir ao usuário registrar a transferência do paciente para o Centro Cirúrgico e 
RPA; 

9.20 O sistema deve permitir ao usuário registrar a alta médica do paciente informando o motivo de alta, 
data, hora, diagnóstico (CID10), observação e Procedimento CIH. Caso o motivo da alta seja óbito o 
sistema deve conter campos para informar número da declaração de óbito, setor do óbito; 

9.21 O sistema deve permitir ao usuário registrar a alta hospitalar do paciente; 

9.22 O sistema deve permitir ao usuário registrar a alta administrativa do paciente; 

9.23 O sistema deve permitir ao usuário registrar o cancelamento da alta hospitalar do paciente; 

9.24 O sistema deve permitir ao usuário registrar o cancelamento da alta médica do paciente; 

9.25 O sistema deve permitir ao usuário registrar e fazer a gestão da programação de alta dos pacientes; 

9.26 O sistema deve permitir ao usuário registrar o acompanhante do paciente internado; 

9.27 O sistema deve permitir ao usuário registrar a transferência do médico assistente do paciente; 

9.28 O sistema deve permitir ao usuário registrar a liberação e interdição de leitos; 

9.29 O sistema deve permitir ao usuário registrar a exclusão de atendimentos;  

9.30 O sistema deve disponibilizar a opção para que o sistema opere com a gestão centralizada e 
descentralizada de leitos; 

9.31 O sistema deve gerar automaticamente uma solicitação de leitos ao setor competente quando for 
agendada uma cirurgia, solicitado uma internação na urgência ou quando for cadastrada uma pré-
internação;  

9.32 O sistema não deve permitir registrar uma transferência de leitos direta quando o sistema estiver 
configurado para gestão centralizada, neste caso o sistema deve disponibilizar a opção de solicitação 
de transferência de leitos;  

9.34 Quando for registrada uma solicitação de transferência de leitos, a mesma deverá ser visualizada na 
tela de gestão de leitos, para que o usuário responsável pela gestão de leitos possa verificar a 
disponibilidade dos leitos, baseado no mapa de leitos e dessa forma possa reservar um leito com as 
características solicitadas pelo usuário; 

9.35 Ao ser atendido a solicitação pela central de leitos o status da solicitação deve ser alterado 



 

 

automaticamente de “solicitado” para “atendido”; 

9.36 O sistema deve permitir que o usuário somente efetive a transferência de leito após o atendimento 
da solicitação pela área de gestão de leitos e para o leito que foi reservado;  

9.37 O sistema deve permitir ao usuário registrar as pendências do paciente. As pendências registradas 
uma vez devem emitir alertas aos usuários quando for ser registrado qualquer tipo de atendimento 
para o paciente dentro da instituição; 

9.38 O sistema deve permitir ao usuário registrar as baixas de pendências do atendimento do paciente;  

9.39 O sistema deve permitir ao usuário registrar e acompanhar a evolução de todos os contatos 
realizados durante o atendimento de um paciente realizados, sejam eles com o próprio paciente, com 
o médico, com secretária de saúde, com o fornecedor de OPME ou com o acompanhante;  

9.40 O sistema deve disponibilizar a opção para a emissão do laudo de AIH do paciente hospitalizado; 

9.41 O sistema deve disponibilizar a opção para o registro do diagnóstico do paciente baseado na tabela 
CID 10; 

9.42 O sistema deve disponibilizar a opção para o registro de controle de visitas do paciente;  

9.43 O sistema deve disponibilizar painel de leitos operacional que apresente a ocupação em tempo real 
das unidades de internação e de toda a instituição, taxa de disponibilidade, taxa de indisponibilidade. 
O sistema deve ter uma apresentação gráfica intuitiva das informações dos leitos, indicando o 
paciente, o médico assistente, o convênio, o diagnóstico e a Qtde. de dias que o paciente se encontra 
hospitalizado ao passarmos o cursor sobre o leito ocupado;  

9.44 O sistema deve disponibilizar painel de leitos gerencial que apresente as taxas de ocupação da 
instituição em tempo real das unidades de internação e seus respectivos leitos. Nesta tela deve ser 
apresentado a taxa de disponibilidade, taxa de ocupação e taxa de indisponibilidade. O sistema deve 
ter uma apresentação gráfica intuitiva das informações dos leitos tais como:  
 - Ocupação por Unidade de Internação; 
- Ocupação por Tipo de Acomodação; 
- Ocupação por Tempo de Permanência; 
- Ocupação por Convênio; 
- Ocupação por Especialidade/Serviço; 
- Ocupação por Médico; 
- Ocupação por Faturamento; 

9.45 O sistema deve disponibilizar tela de consulta de altas do dia; 

9.46 O sistema deve disponibilizar tela de consulta de estatísticas de produção e estatística de 
atendimentos; 

9.47 O sistema deve disponibilizar tela de consulta pacientes internados; 

9.48 O sistema deve disponibilizar tela de consulta previsões de internações; 

9.49 O sistema deve disponibilizar tela de consulta da agenda do centro cirúrgico; 

9.50 O sistema deve disponibilizar tela de consulta de disponibilidade dos leitos; 

9.51 O sistema deve disponibilizar tela de consulta pacientes internados; 

9.52 O sistema deve emitir relatórios de pré-internações por período; 

9.53  O sistema deve emitir relatório de internações por convênio, médico, por serviço, por cidade e  por 
Unidade de Internação; 

9.54 O sistema deve emitir relatório de altas por convênio, médico, por dia, por especialidade e relatório 
de previsão de altas;  

9.55 O sistema deve emitir relatório de atendimentos por período, por empresa e por origem;  

9.56 O sistema deve emitir relatório de pacientes com pendência, em duplicidade e aniversariantes; 

9.57 O sistema deve emitir relatório de censo ocupacional; 

9.58 O sistema deve emitir relatório estatístico de quantitativo de pacientes por CID, estatístico de 
internações por convênio, por médico, por serviço e por unidade de internação;  

9.59 O sistema deve emitir relatório estatístico de procedimentos por convênio; 

9.60 O sistema deve emitir declaração de paciente internado, declaração de internação e Termo e Alta a 



 

 

pedido;  

 
 

• PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE  

10.1 
O acesso ao PEP deve disponibilizado para todos os membros da equipe multidisciplinar que 
dispensem atenção ao paciente respeitando as regras de acesso, como também a limitação do 
conteúdo do mesmo por perfil de usuário; 

10.2 
O sistema deve possuir tela para registrar as formas de aplicação das medicações que serão 
prescritas; 

10.3 
O sistema deve possuir tela para registrar as frequências de aplicação das medicações que serão 
prescritas para os pacientes. A frequência pode ser configurada por setor de assistência ou para toda 
a instituição; 

10.4 
O sistema deve possuir tela para configurar quais itens de aferição serão registrados no prontuário do 
paciente, como também os valores limites para cada um dos itens de aferição; 

10.5 

O sistema deve possuir tela para fazer o registro dos esquemas de prescrição, baseado na 
configuração dos esquemas os itens prescritos para o paciente serão apresentados e disponibilizados 
nas telas de prescrição e no formulário de prescrição médica e de enfermagem na sequencia 
configurada; 

10.6 
O sistema deve permitir habilitar e configurar quais campos terão o preenchimento obrigatório por 
esquema de prescrição;  

10.7 
O sistema deve permitir configurar quais itens são de prescrição, e associa-los aos esquemas de 
prescrição; 

10.8 
O sistema deve habilitar e exigir o preenchimento dos campos que foram configurados para o 
esquema de prescrição; 

10.9 O sistema deve permitir o usuário desativar um item de prescrição; 

10.10 
O sistema deve permitir o usuário configurar se o item de prescrição é médico ou de enfermagem ou 
ambos; 

10.11 
O sistema deve permitir o usuário configurar se o item de prescrição exige justificativa ao ser 
prescrito pelo médico assistente;  

10.12 O sistema deve permitir o usuário configurar se o item de prescrição é padrão ou não;  

10.13 
O sistema deve permitir o usuário configurar se o item de prescrição exige diluentes na sua 
prescrição;  

10.14 
O sistema deve permitir o usuário configurar o tipo de controle do item de prescrição (normal, 
balanço hídrico, coleta de sinal vital, alta de unidade, alta médica)  

10.15 
O sistema deve permitir o usuário configurar para qual estoque o item de prescrição será solicitado 
no momento do fechamento da prescrição;  

10.16 
O sistema deve permitir o usuário configurar qual item de estoque o item de prescrição está 
relacionado e de acordo com essa informação será solicitado este produto no estoque no momento 
do fechamento da prescrição; 

10.17 
O sistema deve permitir o usuário configurar a unidade de prescrição e a unidade de solicitação do 
item no estoque;  

10.18 
O sistema deve permitir o usuário configurar se o item de prescrição é de diluição ou de 
reconstituição;  

10.19 
O sistema deve permitir o usuário configurar quais os componentes (materiais descartáveis e 
diluições) serão solicitados junto com o item de prescrição ao finalizar a prescrição médica e de 
enfermagem; 

10.20 
O sistema deve permitir o usuário configurar quais as formas de aplicação são possíveis para o item 
de prescrição;  

10.21 
O sistema deve permitir o usuário configurar em quais os setores o item de prescrição não poderá ser 
prescrito;  



 

 

10.22 
O sistema deve permitir o usuário configurar as superdosagens e as subdosagens dos itens de 
prescrição assim como a configuração das mensagens de alerta da super e da subdosagem;  

10.23 
O sistema deve permitir o usuário configurar as faixas etárias e a faixa de peso das superdosagens e 
as subdosagens; 

10.24 
O sistema deve permitir o usuário configurar as informações padronizadas para os itens de prescrição 
faixas etárias e a faixa de peso das superdosagens e as subdosagens; 

10.25 
O sistema deve dispor de ferramenta que permita configurar os perfis de acesso e usabilidade do 
prontuário eletrônico do paciente por tipo de prestador, por tipo de convênio, por convênio, por 
setor, por especialidade, por prestador, por tipo de atendimento, sexo e faixa etária do paciente; 

10.26 

O sistema deve dispor de dispositivo que permita ao usuário fazer a construção de documentos 
(formulários) eletrônicos, definindo o nome do formulário, os grupos de campos do formulário, 
permita associar as perguntas aos grupos de campos do formulário, as perguntas do formulário, o 
tipo do campo (Check-box, combo box, descritivo, lista de valores e etc..) e o layout do documento. 
Os documentos construídos nessa opção poderão ser associados ao perfil de acesso do prestador que 
serão carregados automaticamente de acordo com o perfil do usuário; 

10.27 
O PEP deve estar integrado com o cadastro único de pacientes do Hospital, seja pelo atendimento 
ambulatorial, de urgência, internação ou atendimentos externos; 

10.28 

Nos casos de atendimentos de pacientes em Pronto Atendimento, o PEP deverá ser integrado com o 
módulo de Acolhimento e Classificação de Riscos, ordenando a lista de pacientes a serem atendidos 
por Prioridade Clínica atribuída na Classificação, possibilitando ainda o médico consultar/visualizar de 
forma automática todas as informações coletadas durante o processo de classificação; 

10.29 

Permitir consulta dos dados do PEP inseridos nos diversos locais de atendimento das unidades de 
saúde onde está implantado o sistema com as seguintes informações: 
- Dados Demográficos do Paciente; 
- Diagnósticos do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Histórico de todos atendimentos do paciente na instituição, informando data, hora, tipo de 
atendimento, diagnóstico do atendimento, serviço e médico assistente; 
- Alergias do Paciente; 
- Sinais Vitais (valores e gráfico) do atendimento atual ou de atendimento anterior, permitindo 
selecionar o período de avaliação;  
- Avaliações do paciente do atendimento atual e de atendimentos anteriores; 
- Vacinas do paciente; 
- Balanço Hídrico (valores e gráficos) do atendimento atual ou de atendimentos anteriores, 
permitindo selecionar o período de avaliação; 
- Exames de Laboratório (valores e laudo); 
- Exames de Imagem (laudos e imagem); 
- Medicamentos em Uso; 
- Prescrições Médicas e de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Evoluções Médicas do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Evoluções de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Anotações de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Histórico de Cirurgias do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Curva de Crescimento (gráfico); 
- Documentos de Admissões Médicas e de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos 
anteriores; 
- Atestados do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Receitas do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Parecer Médico do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Documentos Anexados do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 

10.30 
O sistema deve permitir ao médico registrar eletronicamente o formulário de admissão médica do 
paciente no mínimo com as seguintes informações: 



 

 

Queixa Principal; 
HDA (História da Doença Atual); 
HPP; 
Alergias; 
Antecedentes Pessoais; 
Antecedentes Familiares; 
Medicamentos em Uso; 
Hábitos e Costumes; 
Exame Físico; 
Nível de Consciência  
Sinais Vitais (PAS, PAD, Temperatura, FC e FR) 
Avaliação de Cabeça e Pescoço; 
Avaliação do Aparelho Cardiovascular; 
Avaliação do Aparelho Respiratório; 
Avaliação Abdome; 
Avaliação Genitália; 
Avaliação Membros; 
Exame Neurológico; 
Hipótese Diagnóstica; 
Causa da Internação ou Atendimento; 
Plano Terapêutico com as seguintes informações:  
Tratamento Proposto; 
Plano de Cuidados; 

10.31 

O sistema deve permitir a criação/configuração de protocolos clínicos de atendimentos, e de acordo 
com o protocolo selecionado o sistema apresenta as perguntas, onde o médico vai informando as 
respostas e ao final o sistema irá sugerir a prescrição de acordo com as respostas inseridas no 
caminho percorrido pelo médico ao preencher o protocolo selecionado; 

10.32 
O sistema deve, baseado em sinais vitais anotados para o paciente, informar que o mesmo se 
encontra com características de adesão a um determinado protocolo clinico;  

10.33 
O sistema deve permitir ao médico fazer o registro do diagnóstico médico do paciente baseado na 
tabela CID-10 possibilitando informar o diagnóstico principal e o (s) diagnóstico (s) secundários, o tipo 
da doença (crônico, agudo) como também o tempo da doença (dia, mês e ano); 

10.34 
De acordo com o diagnóstico informado o sistema deve emitir alerta ao profissional informando que 
o diagnóstico informado é de notificação compulsória/obrigatória ou de agravo; 

10.35 
O sistema deve permitir ao médico fazer o registro dos medicamentos em uso contínuo pelo paciente 
(reconciliação medicamentosa); 

10.36 

O sistema deve permitir fazer o registro das avaliações realizadas pelo médico ou pelo enfermeiro no 
paciente tais como:  
- Glasgow; 
- Apache II; 
-Euroescore; 
-Time Risc; 
-Régua de Dor; 
- Superfície Corpórea; 
- Braden; 
- Fugulin;  

10.37 
O sistema deve permitir ao médico fazer o registro da evolução médica em formulário eletrônico 
carregando o layout do documento de forma automática de acordo com o local de atendimento 
(setor) e a especialidade do médico assistente; 

10.38 Inserir informações sobre alergias do paciente, tais como substância, reações e demais observações; 

10.39 Registrar indicadores de sinais vitais (Temperatura, Capnografia, PV, Glicemia, Pressão Intracraniana, 



 

 

Saturação, FC, FR, PAS, PAD) e dados antropométricos (Peso e Altura) como também deve permitir 
parametrização de outros indicadores a critério da instituição e a configuração dos sinais vitais a 
serem coletados pelo setor de atendimento; 

10.40 
Permitir o Médico registrar eletronicamente a prescrição de Medicamentos, Solicitações de Exames 
de Laboratório, Exames de Imagem, Cuidados Médicos, Dietas, Procedimentos, Hemoderivados, 
Fisioterapia, Cuidados e Orientações em tela única; 

10.41 
O sistema deve carregar de forma automática os materiais descartáveis (componentes) ao fazer a 
prescrição de um item que tenha necessidade dos mesmos para a sua aplicação/infusão; 

10.42 
O sistema deve gerar alertas ao médico prescrever medicamentos com substâncias aos quais o 
paciente tenha alergia registrada, tendo o profissional que justificar a manutenção da conduta ou 
alterar por outra medicação; 

10.43 
O sistema deve gerar alertas de interação medicamentosa nas seguintes condições: Droga x Droga, 
Droga x CID, Droga Alimento, Droga x Resultado de Exame e Droga x Nutriente;  

10.44 

O sistema deve gerar alertas ao médico quando o mesmo prescrever medicamentos com interação 
medicamentosa nas condições acima mencionadas, assim como deve gerar de forma automática 
mensagem de alerta da interação, tendo o profissional que justificar a manutenção da conduta ou 
alterar a mesma para poder finalizar o processo de prescrição;  

10.45 
O sistema deve possibilitar a integração do sistema de prescrição médica eletrônica com plataformas 
de informações e conteúdo farmacêutico para a emissão de alertas de interações medicamentosa e 
superdosagens;  

10.46 
Na tela de prescrição o sistema deve obrigar ao médico preencher o formulário de controle de 
antimicrobianos (ficha de antimicrobiano) ao prescrever um medicamento deste grupo de fármacos;  

10.47 
Na tela de prescrição o sistema deve obrigar ao médico preencher o formulário de controle de 
procedimentos de alto custo (laudo de procedimentos de alto custo/complexidade) ao prescrever um 
medicamento, exame ou procedimentos de alto custo;  

10.48 
Na tela de prescrição o sistema deve obrigar ao médico preencher o receituário especial ao 
prescrever um medicamento de controle especial de acordo com a portaria 344/98;  

10.49 
O sistema deve permitir o médico prescrever medicamentos do grupo de soroterapia com a 
velocidade infusão desejada, de acordo com a velocidade, o sistema deve calcular automaticamente a 
frequência dos medicamentos;  

10.50 
O sistema deve gerar automaticamente alertas ao médico quando um item for prescrito em 
duplicidade; 

10.51 
O sistema deve gerar alerta para a prescrição de medicamentos que estejam com superdosagem, 
exigindo do mesmo uma justificativa para a manutenção da conduta e a finalização do processo de 
prescrição; 

10.52 O sistema deve permitir ao médico fazer a configuração de seus itens de prescrição favoritos; 

10.53 
O sistema deve permitir ao médico fazer a pesquisa de itens de prescrição por nome comercial, 
princípio ativo, laboratório, grupo de tratamento, diagnóstico e sintomas; 

10.54 
Na tela de prescrição o sistema deve obrigar ao médico preencher o formulário de controle de 
medicamentos não padronizados ao prescrever um medicamento com esta característica;  

10.55 
O sistema deve permitir o médico alterar o horário sugerido pelo sistema de acordo com os horários 
configurados na frequência padronizada pelo sistema;  

10.56 
O sistema deve disponibilizar de mecanismo para a prescrição de tratamentos de quimioterapia em 
ciclos e sessões; 

10.57 
Na prescrição de quimioterapia o sistema de acordo com o peso e a altura deve sugerir 
automaticamente a dose do quimioterápico de acordo com a superfície corpórea do paciente que 
será calculada também de forma automática;  

10.58 
O sistema deve permitir a criação de protocolos de tratamento de quimioterapia com a configuração 
de intervalo de dias entre os tratamentos e a quantidade de ciclos;  

10.59 O sistema deve carregar automaticamente na tela de prescrição de quimioterapia os medicamentos 



 

 

configurados para o tratamento assim como a geração do tratamento dentro do intervalo de dias 
configurados para o protocolo selecionado; 

10.60 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação dos medicamentos 
e materiais descartáveis na farmácia; 

10.61 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação de dieta no serviço 
de nutrição;  

10.62 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação de exames de 
imagem no serviço/setor de imagem; 

10.63 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação de coleta de 
amostras no serviço de analises clinicas (laboratório);  

10.64 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação de hemoderivados 
no serviço de Hemoterapia; 

10.65 
Ao finalizar a prescrição o sistema deve gerar de maneira automática a solicitação de fisioterapia no 
serviço de Fisioterapia; 

10.66 
O sistema deve permitir ao médico fazer a solicitação eletrônica de parecer médico para um 
determinado profissional ou uma determinada especialidade (interconsulta); 

10.67 
Ao fazer a finalização da prescrição o sistema deve permitir que embora a prescrição seja válida para 
24 horas o sistema possa gerar as solicitações de materiais e medicamentos de forma automática por 
turnos de atendimento pela farmácia até o limite de 24 horas;  

10.68 O sistema deve permitir realizar a suspensão de um item prescrito ao paciente; 

10.69 
O sistema deve permitir realizar cópia de prescrição de uma determinada data ou fazendo a mescla 
de mais de uma data;  

10.70 
O sistema deve permitir que o próprio médico crie prescrições padronizadas baseadas nas prescrições 
realizadas e as disponibilize na área de prescrições padronizadas; 

10.71 
O sistema deve permitir o médico fazer a emissão de atestados médicos, emissão de receitas, 
receituário especial e comprovantes de comparecimento; 

10.72 
O sistema deve disponibilizar formulário eletrônico específico para o médico fazer o registro da 
descrição do ato cirúrgico;  

10.73 
O sistema deve disponibilizar formulário para o médico anestesista fazer o registro da ficha de 
anestesia, informando os dados graficamente na ficha;  

10.74 O sistema deve disponibilizar formulário eletrônico para registro do partograma; 

10.75 O sistema deve permitir o enfermeiro fazer o registro da anamnese ou entrevista de enfermagem; 

10.76 
O sistema deve permitir ao enfermeiro ou qualquer membro da equipe multidisciplinar fazer o 
registro da evolução em formulário eletrônico, carregando o layout do documento de forma 
automática de acordo com o local de atendimento (setor) e a especialidade do profissional assistente; 

10.77 
O sistema deve permitir o enfermeiro fazer o registro do balanço hídrico, informando os ganhos e 
perdas do balanço. O recurso deve também permitir fazer o fechamento total ou parcial do balanço e 
gerando automaticamente o gráfico com os ganhos, perdas e o saldo do balanço;  

10.78 
O sistema deve permitir o Enfermeiro registre eletronicamente a prescrição de Cuidados de 
Enfermagem, Procedimentos e Orientações em tela única; 

10.79 
O sistema deve permitir o enfermeiro fazer o aprazamento ou reaprazamento dos horários dos itens 
e das medicações prescritas pelos médicos ou outros membros da equipe multidisciplinar; 

10.80 
O sistema deve permitir o registro eletrônico da checagem das medicações e procedimentos 
prescritos pelos médicos ou outros membros da equipe multidisciplinar; 

10.81 
O sistema deve permitir o registro eletrônico da suspensão das medicações e procedimentos 
prescritos pelos médicos ou outros membros da equipe multidisciplinar que não foram executadas e 
informando o motivo da suspensão ou cancelamento; 

10.82 O sistema deve apontar em painel de maneira clara e gráfica quais medicações estão em atraso;   

10.83 
O sistema deve dispor de tela para que a enfermagem possa pesquisar as informações clinicas do 
paciente tais como:  



 

 

- Dados Demográficos do Paciente; 
- Diagnósticos do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Histórico de todos atendimentos do paciente na instituição, informando data, hora, tipo de 
atendimento, diagnóstico do atendimento, serviço e médico assistente; 
- Alergias do Paciente; 
- Sinais Vitais (valores e gráfico) do atendimento atual ou de atendimento anterior, permitindo 
selecionar o período de avaliação;  
- Avaliações do paciente do atendimento atual e de atendimentos anteriores; 
- Vacinas do paciente; 
- Balanço Hídrico (valores e gráficos) do atendimento atual ou de atendimentos anteriores, 
permitindo selecionar o período de avaliação; 
- Exames de Laboratório (valores e laudo); 
- Exames de Imagem (laudos e imagem); 
- Medicamentos em Uso; 
- Prescrições Médicas e de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Evoluções Médicas do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Evoluções de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Anotações de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Histórico de Cirurgias do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Curva de Crescimento (gráfico); 
- Documentos de Admissões Médicas e de Enfermagem do atendimento atual ou de atendimentos 
anteriores; 
- Atestados do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Receitas do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Parecer Médico do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 
- Documentos Anexados do atendimento atual ou de atendimentos anteriores; 

10.84 
O sistema deverá possuir recurso para que a enfermagem possa construir os planos de cuidados ao 
paciente, bem como as prescrições de padrões de enfermagem; 

10.85 
O sistema deve dispor de tela para que a enfermagem possa registrar a entrevista da enfermagem 
(Avaliação Inicial); 

10.86 
De acordo com as respostas da entrevista de enfermagem o sistema deve sugerir automaticamente 
quais diagnósticos de enfermagem o paciente se enquadra para a definição do plano de cuidados;  

10.87 
O sistema deve dispor da tabela de diagnósticos de enfermagem NANDA para a definição do 
diagnóstico de enfermagem; 

10.88 
De acordo com o diagnóstico selecionado pelo enfermeiro, o sistema deverá sugerir os itens de 
prescrição de maneira automática;  

10.89 O sistema deverá possuir tela para o profissional registrar as vacinas dos pacientes; 

10.90 

O sistema deverá ter tela para finalizar o atendimento inserindo informações tais como: 
- Diagnóstico; 
- Procedimento; 
- Data; 
- Hora; 
- Motivo de alta; 

10.91 
O sistema deve permitir fazer a emissão do sumário de alta do paciente e carregar automaticamente 
as principais informações do atendimento tais como medicamentos, resultados de exames de 
laboratório, imagem e orientações   

10.92 
O sistema deve possibilitar a integração com conteúdo de bases médicas externas que auxiliem e 
apoiem o médico na tomada de decisão como exemplo podemos citar UpToDate, Clinical Key ou 
outro do mesmo gênero; 

10.93 
O sistema deve sinalizar de maneira gráfica todas as pendências do médico em relação ao 
atendimento tais como fechamento de documentos eletrônicos, assinaturas eletrônicas e demais 



 

 

pendências; 

10.94 O sistema deve permitir a integração com equipamentos de monitoração;  

10.95 
O sistema deve estar homologado para suportar certificação digital e assinatura eletrônica dentro dos 
padrões CFM/SBIS; 

10.96 
O sistema deve disponibilizar de opção para registrar o encaminhamento do paciente para outras 
especialidades; 

10.97 O sistema deve disponibilizar de opção para registrar o Check-list de cirurgia segura; 

 
 

• DIRETORIA CLINICA  

11.1 O sistema deve permitir realizar o registro dos tipos de prestadores; 

11.2 O sistema deve permitir realizar o registro dos conselhos e suas siglas; 

11.3 O sistema deve permitir realizar o registro das especialidades médicas e de enfermagem; 

11.4 O sistema deve permitir realizar o registro das especializações médicas e de enfermagem; 

11.5 O sistema deve permitir realizar o registro dos horários contratados dos prestadores; 

11.6 O sistema deve permitir realizar o registro dos prestadores da instituição no mínimo com as 

seguintes informações: Nome, sexo, CPF, Identidade, Data Nascimento, Nome de Guerra, Nr. Do 

Conselho, Nome do pai, Nome da Mae, Grau de Instrução, Nacionalidade, Naturalidade, Foto, 

Endereço Comercial, Endereço Pessoal, Tipo de Prestador, Especialidade, Especializações, se o 

mesmo é Aluno, se é Professor, Tipo do Conselho, Tipo de Vínculo, Tipo de Atividade (Cirurgia, 

Anestesista, Clinico, Auditor), Dados Bancários, Contatos) 

11.7 O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as ocorrências médicas; 

11.8 O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as especializações médicas; 

11.9 O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as licenças médicas; 

 

• CENTRO CIRURGICO 

12.1 
Permitir o registro do centro cirúrgico, associado ao centro de custo e o horário de funcionamento para 
todos os dias da semana;  

12.2 
Permitir configurar as salas de cirurgia por centro cirúrgico, definindo o tempo de preparo e o tempo 
mínimo de utilização para cada uma das salas de cirurgia 

12.3 Permitir configurar as vias de acesso das cirurgias;  

12.4 Permitir configurar os equipamentos disponíveis no centro Cirurgico e as respectivas quantidades;  

12.5 Permitir configurar os tipos de anestesia; 

12.6 Permitir configurar os tipos de parto; 

12.7 Permitir configurar os motivos de parto; 

12.8 Permitir configurar os motivos de transferências de cirurgias; 

12.9 Permitir configurar os motivos de cancelamento de agendamento de cirurgias; 

12.10 Permitir configurar os motivos de interdição de sala de cirurgia;  

12.11 Permitir configurar as equipes médicas; 

12.12 Permitir configurar as unidades de sangue e derivados; 

12.13 Permitir configurar os tipos de morte de RN; 

12.14 
Permitir configurar os kits cirúrgicos por procedimento e por prestador com as seguintes informações: 
materiais descartáveis, medicamentos, OPME, equipamentos, caixas cirúrgicas, hemoderivados e 



 

 

procedimentos;  

12.15 

O sistema deve possuir funcionalidade para que o médico possa solicitar um agendamento de cirurgia 
com no mínimo as seguintes funcionalidades: Paciente, sexo, telefone, e-mail, data desejada para o 
agendamento, tempo de cirurgia, medico, especialidade sangue, uti, kit cirúrgico, convenio, plano, tipo 
de anestesia, procedimento e equipamentos; 

12.16 
O sistema deve disponibilizar funcionalidade que permita o usuário que opera o módulo de centro 
cirúrgico possa visualizar a lista de cirurgias solicitadas pelos médicos cirurgiões, assim como o status 
da mesma (solicitada, confirmada); 

12.17 
O sistema deve possibilitar que o usuário possa realizar a confirmação das solicitações de 
agendamentos registradas pelos médicos cirurgiões;  

12.18 
O sistema deve carregar automaticamente todas as informações na tela de confirmação do 
agendamento cirúrgico que foram inseridas na opção da solicitação de agendamento. 

12.19 
Ao confirmar o agendamento cirúrgico a partir da solicitação, o sistema deverá gerar automaticamente 
a pré-internação do paciente no módulo de internação;  

12.20 
Ao confirmar o agendamento cirúrgico a partir da solicitação, o sistema deverá gerar automaticamente 
a solicitação de leito para a central de gestão de leitos no módulo de internação;  

12.21 
O sistema deverá ter a opção de registrar o agendamento cirúrgico diretamente, sem a necessidade de 
o médico fazer uma solicitação eletrônica de agendamento;  

12.22 

O sistema deve disponibilizar na tela do registro do agendamento cirúrgico no mínimo com as seguintes 
informações: 
Cirurgia, Cirurgião, Convênio, Plano, Horário Inicial, Tempo de Cirurgia, Paciente, Sexo, Idade, Peso, 
Necessidade de UTI, Caixas Cirúrgicas, Kits Cirúrgicos, OPME, Tipo de Anestesia, Observação, Exames de 
Imagem, Exames de Analises Clinicas, Equipamentos, Lateralidade, se a cirurgia é ambulatorial, 
previsão de internação e previsão de alta)  

12.23 
O sistema deve disponibilizar opção para fazer a emissão do comprovante de agendamento cirúrgico 
ou então o envio de e-mail para todos os setores envolvidos no preparo da cirurgia;  

12.24 
O sistema deve disponibilizar opção para fazer a revisão do agendamento cirúrgico, nesta tela o usuário 
faria a função de uma espécie de auditor, pois o mesmo poderia adicionar mais itens necessários a 
realização do ato cirúrgico e que não foram apontados durante o processo de agendamento;  

12.25 
O sistema deve também possibilitar fazer o envio de e-mail para todos os setores após o processo de 
revisão do aviso de cirurgia; 

12.26 
O sistema deve possibilitar registrar a transferência de cirurgias agendadas para a mesma data em 
horário e sala distinta ou então para uma nova data e horário distinto informando o motivo da 
transferência;   

12.27 
O sistema deve permitir ao usuário registrar o cancelamento de uma cirurgia agendada, o sistema 
também deve obrigar ao usuário informar o motivo do cancelamento; 

12.28 
O sistema deve enviar mensagem de e-mail a todos os setores envolvidos no processo de preparo da 
cirurgia, informando o cancelamento ou a transferência da mesma; 

12.29 
O sistema deve possibilitar ao usuário fazer o registro de interdição de uma ou mais salas de um centro 
cirúrgico, obrigando o mesmo a informar o período de interdição e o motivo; 

12.30 
O sistema deve permitir ao usuário fazer a reserva de uma faixa de horário de uma sala do centro 
cirúrgico para um determinado profissional, esse processo bloqueia automaticamente esta faixa de 
horário impedindo novos agendamentos neste horário e sala por outros profissionais; 

12.31 
O sistema deve possuir recurso para que o usuário possa confirmar o ato cirúrgico agendado 
previamente; 

12.32 O sistema deve carregar automaticamente na tela de confirmação do ato cirúrgico todas as 
informações que foram registradas no agendamento cirúrgico; 

12.33 Se o horário de confirmação do ato cirúrgico, for posterior ao horário previsto no agendamento o 
sistema deverá solicitar ao usuário o motivo do atraso;  

12.34 O sistema deve possibilitar no momento da confirmação do ato cirúrgico adicionar outros 



 

 

procedimentos, e equipamentos cirúrgicos que não estavam previstos no agendamento, mas que 
foram necessários a sua realização e utilização no momento da cirurgia; 

12.35 O sistema deve permitir registrar a descrição do ato cirúrgico;  

12.36 O sistema deve permitir registrar a descrição do ato anestésico em formulário especifico com 
apontamentos dos dados de maneira gráfica; 

12.37 O sistema deve permitir ao usuário registrar cirurgias de emergência que não estavam programadas 
para a sua realização sem a necessidade de um agendamento prévio;  

12.38 No registro da cirurgia de emergência ou urgência o sistema deverá dispor no mínimo das seguintes 
informações: 
Código do atendimento, paciente, tempo de cirurgia, horário de entrada na sala, horário de saída da 
sala, horário de início da anestesia, horário do fim da anestesia, horário de início da cirurgia, horário do 
fim da cirurgia, cirurgia, especialidade, médico cirurgião, anestesista, 1 auxiliar, 2 auxiliar, circulante, 
instrumentador, equipamentos, taxas, exames de imagens realizados, exames de analises clinicas, 
gastos de sala com materiais descartáveis, gasto de sala com medicamentos, tipo da cirurgia (urgência, 
emergência, eletiva), técnica (convencional ou por vídeo) lateralidade, natureza da cirurgia 
(contaminada, potencialmente contaminada, limpa, infectada), centro cirúrgico, sala de cirurgia e CID 
pós operatório;  

12.39 O sistema deve permitir o usuário fazer o registro dos gastos de sala de medicamentos e materiais 
descartáveis utilizados no paciente durante o ato cirúrgico;  

12.40 O sistema deve permitir o usuário fazer a confirmação de consumo (checagem de dos itens de sala) dos 
materiais e medicamentos que foram dispensados pela farmácia e utilizados efetivamente no paciente 
durante o ato cirúrgico; 

12.41 O sistema deve disponibilizar a funcionalidade de confirmação de consumo de OPME, nesta tela o 
sistema deve apresentar somente os produtos que estão caracterizados como OPME para que o 
usuário auditor possa registrar a confirmação de consumo. Após a confirmação de consumo, o sistema 
deve enviar automaticamente e-mail ao fornecedor solicitando a NF de consumo do material 
consignado com as informações do paciente, deve enviar e-mail ao setor de compras e também ao 
faturamento;  

12.42 O sistema deve disponibilizar opção para lançar informações do parto tais como:  horário do parto, tipo 
do parto, motivo de parto quando cesariana, motivo de morte do RN quando natimorto, Qtde de 
nascidos vivos, sexo, Nome do RN, Código da Pulseira, Apgar, Apgar 5 minutos, Exame Físico do RN, 
Perímetro Cefálico, Perímetro Abdominal, Peso, Altura, Nome da Mãe, Médico Pediatra, No. DNV, data 
e hora do nascimento;  

12.43 Em caso de parto gemelar o sistema deve permitir o registro de todos os RN’s de maneira individual;  

12.44 O sistema deve permitir associar o leito e o atendimento da mãe ao RN; 

12.45 O sistema deve permitir o usuário emitir o mapa cirúrgico; 

12.46 O sistema deve permitir o usuário emitir a agenda cirúrgica; 

12.47  O sistema deve permitir o usuário emitir a folha de sala com todos os lançamentos ocorridos durante o 
ato cirúrgico; 

12.48 O sistema deve permitir o usuário emitir os seguintes relatórios estatísticos: 
Cirurgias por cirurgião 
Anestesias; 

12.49 O sistema deve permitir emitir o livro de dados dos RN’s; 

12.50 O sistema deve disponibilizar de todas as informações registradas no ato cirúrgico no prontuário 
eletrônico do paciente de forma automática; 

12.51 O sistema deve registrar automaticamente no módulo de CCIH todos as informações registradas no ato 
cirúrgico do paciente; 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• – CCIH 

13.1 O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

13.2 
O sistema deve possibilitar o registro dos antimicrobianos que estão sendo monitorados e 
controlados pela CCIH; 

13.3 
O sistema deve possibilitar a configuração do nr. de dias autorizados automaticamente pela CCIH para 
a prescrição dos antimicrobianos controlados pela comissão;  

13.4 
O sistema deve possibilitar a configuração da DDD (dose diária definida) dos antimicrobianos 
controlados pela comissão; 

13.5 
O sistema deve possibilitar a configuração se o antimicrobiano é de uso restrito, se está ativo e se o 
mesmo é de vigilância;  

13.6 O sistema deve permitir o registro dos materiais para cultura com código e descrição; 

13.7 O sistema deve permitir o registro dos microrganismos com código e descrição; 

13.8 O sistema deve permitir o registro dos procedimentos invasivos com código e descrição; 

13.9 O sistema deve permitir o registro das topografias com código e descrição; 

13.10 O sistema deve permitir o registro dos materiais para cultura com código e descrição; 

13.11 

O sistema deve realizar automaticamente a busca ativa dos pacientes suspeitos de infecção hospitalar 
com a possibilidade de o usuário selecionar o tipo de busca (uso de antimicrobiano, culturas positivas, 
procedimentos invasivos, cirurgias, data de previsão de alta ultrapassada, admitidos com mais de 48 e 
72 horas, por setor e por unidade de internação;  

13.12 

O sistema deve apresentar ao fazer a busca ativa, todas as informações relativas ao atendimento do 
paciente, informações referentes ao uso de antimicrobianos, a cirurgias realizadas pelo paciente, aos 
resultados das culturas realizadas, aos procedimentos invasivos registrados na assistência ao paciente 
e as infecções já registradas; 

13.13 

O sistema deve permitir o usuário fazer o registro da infecção do paciente com as seguintes 
informações: data da infecção, CID, Tipo do Registro, Tipo de Infecção, Tipo de Situação, Sitio 
Principal, Topografia, Procedimento Invasivo, Localização, Leito, Aviso de Cirurgia quando paciente 
com infecção no CC e observações; 

13.14 
O sistema deverá permitir controlar separadamente os pacientes que estão em processo de vigilância 
e os que já tiveram sua infecção notificada; 

13.15 
O sistema deverá permitir acessar o resultado dos exames de antibiograma realizados para os 
pacientes; 

13.16 
O sistema deve possibilitar o registro de procedimentos invasivos realizados no paciente durante a 
sua assistência com a data da realização, o procedimento realizado e o setor onde ocorreu; 

13.17 
O sistema deve disponibilizar a realização de auditorias nas prescrições médicas que tiverem 
antimicrobianos prescritos pelos médicos assistentes; 

13.18 
No processo de auditoria o sistema deve permitir o médico infectologias selecionar o paciente, e 
registrar a auditoria, podendo o mesmo bloquear uma nova prescrição do antimicrobiano para o 
paciente;   



 

 

13.19 
No processo de auditoria o sistema deve permitir o médico infectologias selecionar o paciente, e 
registrar a auditoria, podendo o mesmo liberar a prescrição de um antimicrobiano para o paciente 
para um determinado número de dias; 

13.20 
O sistema deve apresentar automaticamente as mensagens inseridas pelo médico infectologista no 
processo de auditoria para o médico assistente no momento da prescrição médica; 

13.21 
O sistema deverá calcular as taxas de infecção Hospitalar existentes demonstrando graficamente a 
evolução mensal das mesmas de acordo com parâmetros pré-definidos como unidade de 
atendimento, especialidades, médicos e topologia; 

 
 
 
 
 
 

• GERENCIAMENTO DE UNIDADES 

14.1 
O sistema deve permitir fazer o registro da solicitação de transferência de leitos entre uma mesma 
unidade ou para outra unidade de internação; 

14.2 
O sistema deve permitir fazer o registro de transferência de leitos entre uma mesma unidade ou para 
outra unidade de internação; 

14.3 O sistema deve permitir fazer o registro de transferência do paciente para o centro cirúrgico; 

14.4 O sistema deve permitir fazer o registro de transferência de médico assistente do paciente;  

14.5 
O sistema deve permitir a interdição e liberação de leitos de uma determinada unidade de 
internação; 

14.6 
O sistema deve permitir fazer o registro da programação de alta dos pacientes internados em uma 
determinada unidade de internação; 

14.7 O sistema deve permitir o registro de ocorrências do plantão; 

14.8 
O sistema deve permitir o usuário fazer o registro de procedimentos invasivos realizados no paciente 
durante a internação; 

14.9 O sistema deve permitir o usuário registrar a solicitação de produtos ao estoque; 

14.10 O sistema deve permitir o usuário registrar a solicitação de devolução de produtos para o estoque;  

14.11 
O sistema deve permitir o usuário registrar a confirmação do recebimento de solicitações de produtos 
do estoque; 

14.12 
O sistema deve permitir o usuário fazer o registro de solicitação de dietas avulsas ao serviço de 
nutrição e dietética do hospital; 

14.13 
O sistema deve permitir o médico fazer o registro do boletim informativo com as condições clinicas 
do paciente para efeitos de informação; 

14.14 O sistema deve permitir o registro de avisos de alergias do paciente a substâncias; 

14.15 
O sistema deve permitir o usuário registrar o início e fim da monitoração de aparelhos e gases 
utilizados pelo paciente durante a hospitalização; 

14.16 
O sistema deve permitir o usuário fazer a emissão do relatório de censo ocupacional da unidade de 
internação; 

 
 

 
• LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 

15.1 O sistema deve permitir fazer o cadastro e a configuração dos exames de analises clinicas com os 
seguintes critérios: Código, Nome, Mnemônico, Código SIGTAP, período de entrega para exames de 
rotina e de urgência, calculo automático da data de entrega baseado na configuração dos dias de 
entrega, considerando para efeitos de cálculo somente os dias úteis, restrição por sexo, número de  
solicitações no período, impressão em página única, amostra, volume da amostra, orientações de 



 

 

preparo, laboratório, permite consulta do resultado, custo, dias da semana que o exame é 
coletado/executado, perguntas relacionadas aos exames, espelho do laudo, Qtde. de etiquetas para 
emissão e orientações de coleta das amostras. 

15.2 O sistema deve permitir configurar os locais de coleta; 

15.3 O sistema deve permitir configurar as amostras  

15.4 O Sistema deve permitir configurar os tubos e os volume em ml da amostra e tubo; 

15.5 O sistema deve permitir configurar os campos do laudo do exame com as seguintes informações: 
código, descrição, tamanho, alinhamento, tipo do campo, máscara do campo.  

15.6 O sistema deve permitir configurar os valores de normalidade, pânico e absurdo dos campos do 
laudo por sexo e idade; 

15.7 O sistema deve prover de recurso que permita o usuário fazer o desenho/configuração do laudo; 

15.8 O sistema deve permitir que seja criado mais de uma versão do laudo por exame; 

15.9 O sistema deve permitir que sejam configurados os perfis de acesso e restrições dos usuários do 
laboratório; 

15.10 O sistema deve possuir recurso para configurar a publicação do laudo na internet; 

15.11 O sistema deve permitir a configuração das perguntas e as possíveis respostas; 

15.12 O sistema deve possuir opção para cadastrar os locais de coleta; 

15.13 O sistema deve possuir recurso para cadastrar os motivos de recoleta de exames; 

15.14 O sistema deve permitir o usuário configurar as etiquetas de códigos de barras das amostras com as 
seguintes informações: código da amostra, código do pedido, código do atendimento, data, nome 
do paciente; 

15.15 Ao iniciar o atendimento do paciente, a recepcionista do laboratório deverá dispor de opção no 
sistema para realizar a pesquisa na base de dados de pacientes do hospital para verificar se o 
mesmo já possui cadastro na instituição. 
A pesquisa poderá ter no mínimo as seguintes opções:  
- Prontuário (matrícula) 
- Nome; 
- Sobrenome; 
- Data de Nascimento; 
- CPF; 
- Nome da Mãe; 
A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

15.16 O sistema deve dispor de pesquisa com busca fonetizada; 

15.17 O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo 
será utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

15.18 Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de dados, o 
usuário irá iniciar o preenchimento de um novo cadastro. 
O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e também 
deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 
preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 
O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  
- Nome; 
- Nome Social; 
- Nome da Mãe; 
- Nome do Pai; 
- Data de Nascimento; 
- Sexo; 
- Cor; 
- Tipo Sanguíneo; 
- Nome do Cônjuge; 
- Identidade; 



 

 

- Órgão Emissor; 
- Data de Emissão; 
- CPF; 
- Cartão Nacional de Saúde; 
- Estado Civil; 
- Endereço; 
- Número e Complemento; 
- Bairro; 
- Cidade;  
- CEP; 
- Telefone Residencial, 
- Telefone Comercial; 
- Telefone Celular; 
- E-Mail; 
- Local de Trabalho; 
- Profissão; 
- Classe Econômica; 
- Grau de Instrução; 
- Religião; 
- Etnia; 
- Naturalidade; 
- Nacionalidade; 
- Fotografia do Paciente; 
- Captura da biometria do paciente;  
- O sistema deverá estar totalmente integrado ao sistema de emissão do Cartão Nacional de Saúde; 

15.19 O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS); 

15.20 O sistema deverá permitir ao usuário realizar após o cadastro ou atualização do cadastro do 
paciente o registro do atendimento externo com as seguintes informações: 
- Data; 
- Hora; 
- Médico; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Tipo de Atendimento; 
- Procedimento 
- CBO 
- Serviço; 
- Tipo de Paciente; 
- Local de Procedência; 
- Destino; 
- Especialidade; 
- Responsável pelo Paciente; 

15.21 Deverá existir a possibilidade de ser configurado/habilitado quais campos terão o preenchimento 
automático na tela do registro de atendimento, evitando assim que os usuários tenham que 
preencher alguns campos;  

15.22 Após o registro do atendimento o sistema deve permitir o usuário registrar o pedido de exames de 
análises clinicas associado ao atendimento com as seguintes informações: 
Medico solicitante, local de coleta, data da coleta, setor solicitante, tipo de solicitação e exame;   

15.23 O sistema deverá no momento do pedido gerar automaticamente a data de previsão de entrega do 
exame de acordo com a quantidade de dias configurada no cadastro do exame. 



 

 

15.24 O sistema deverá emitir o comprovante de exames; 

15.25 O sistema deverá gerar automaticamente a solicitação de coleta a partir do registro do pedido de 
exame; 

15.26 O sistema deverá apresentar em tela a lista de paciente em espera para coleta das amostras 

15.27 O sistema deverá permitir que o responsável pela coleta faz amostras faça a emissão das etiquetas 
para fixar nos tubos de coleta das amostras; 

15.28 O sistema deve permitir que a responsável pela coleta confirme a coleta das amostras do paciente 
efetuando a leitura do código de barras fixado no tubo; 

15.29 O sistema deve permitir que a responsável pela coleta das amostras informe no registro de coleta 
que existem amostras pendentes de entrega;  

15.30 O Sistema deverá permitir o usuário executar o registro da entrada das amostras coletadas no setor 
de triagem do laboratório; 

15.31 O sistema deverá permitir o usuário registrar na entrada da amostra no laboratório a necessidade 
de recoleta justificando/informando o motivo que gerou a necessidade de recoleta; 

15.32 O sistema deve permitir o usuário realizar o registro da passagem das amostras para as respectivas 
bancadas e ao final emitir o mapa de trabalho de bancada; 

15.33 O sistema deve disponibilizar de tela para que o usuário possa efetuar consulta da rastreabilidade 
de com todas as movimentações da amostra no laboratório; 

15.34 O sistema deverá possuir recurso para interfaceamento do sistema com equipamentos de análises 
clinicas; 

15.35 O sistema deve disponibilizar de uma tela que o gestor do serviço possa ter uma visão do geral da 
quantidade de exames com pendencias de coletas, de confirmação de coletas nos setores,  

15.36 O sistema deve dispor de tela que permita o usuário fazer o registro da triagem das amostras 
externas; 

15.37 O sistema deve dispor de recurso que permita o usuário emitir etiquetas para amostras externas; 

15.38 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de prescrição eletrônica, pois de acordo com 
os itens (exames solicitados) a partir da prescrição e o fechamento da mesma, o sistema deve gerar 
automaticamente a solicitação/pedido do exame no laboratório e a solicitação de coleta, sem 
necessidade de que seja feito qualquer cadastro pelo usuário;   

15.39 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de agendamento, pois ao registrar um 
agendamento, o sistema deve apresentar na tela de recepção de pacientes agendados do 
laboratório os respectivos pacientes agendados.   

15.40 A partir da lista de pacientes agendados no módulo do agendamento, o usuário deverá possuir 
opção para selecionar o paciente, registrar as devidas atualizações das informações cadastrais e na 
sequencia gerar o atendimento externo do paciente. 

15.41 O sistema deve permitir registrar o pedido de exames, associado ao atendimento externo criado 
para o atendimento do paciente agendado. 

15.42 O sistema deve permitir o usuário fazer o registro dos resultados dos exames de análises clinicas de 
forma manual ou automática através do interfaceamento entre o sistema e os equipamentos de 
análises clinicas; 

15.43 O sistema deve permitir ao usuário fazer a revisão dos exames realizados; 

15.45 O sistema deve ter a opção de o usuário registrar eletronicamente a assinatura do laudo exames 
realizados e revisados;  

15.46 O sistema deve ter a possibilidade de imprimir um ou todos os laudos assinados eletronicamente; 

15.47 O sistema deve disponibilizar a opção do usuário faze a retificação dos laudos; 

15.48 O sistema deve ter a opção do bioquímico no momento de registrar o laudo visualizar os resultados 
anteriores de maneira analítica e gráfica; 

15.49 O sistema deve ter a opção do bioquímico no momento de registrar o laudo visualizar as respostas 
das perguntas associadas ao exame e que foram respondidas no momento da coleta do exame;  

15.50 O sistema deve ter tela que permita filtrar somente os exames que estejam na faixa normal, fora da 
faixa de normal, exames fora do limite e que estejam com valores pânico; 



 

 

15.51 O sistema deve dispor de tela para que o usuário possa consultar os log’s de interfaceamento dos 
exames que estejam fora da faixa normal de valores;  

15.52 O sistema deve atualizar o status do exame de forma automática;  

15.53 O sistema deve disponibilizar tela para o registro da liberação dos exames para que os mesmos 
possam ter seus resultados consultados;  

15.54 O sistema deve dispor de tela para o registro da entrega dos exames para os pacientes ou 
responsáveis pelo paciente; 

15.55 O sistema deve permitir ao usuário registrar a exclusão do pedido de exame registrado; 

15.56 O sistema deve dispor de tela que permita o gestor ter de maneira clara os exames que passaram 
do período de entrega, que os exames estão dentro do período crítico de entrega ou que está fora 
do período crítico de entrega; 

15.57 O sistema deve permitir e disponibilizar funcionalidade onde o usuário pode registrar as pendencia 
de coleta de amostra por pedido; 

15.58 O sistema deve disponibilizar registrar os resultados dos exames de cultura e os dados do 
antibiograma; 

15.59 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de faturamento, pois ao solicitar um exame 
em um atendimento ambulatorial o sistema deve ser lançar de forma automática na BPA os 
respectivos procedimentos;  

15.60 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de faturamento de AIH, pois ao solicitar um 
exame em um atendimento de paciente internado, o sistema deve ser lançar de forma automática 
na AIH os respectivos procedimentos; 

15.61 O sistema deve dispor de recurso para pesquisar a rastreabilidade da amostra desde o momento da 
geração da solicitação da coleta até a passagem da amostra para a bancada que irá analisar a 
amostra; 

15.61 O sistema deve dispor de recurso para pesquisar informações de data e hora da realização do 
exame, data e hora da revisão, data e hora da assinatura, data e hora da impressão e data e hora da 
entrega do exame.  

15.62 O sistema deve possibilitar a publicação dos exames dos pacientes através de uma página 
personalizável na internet, com perfil de acesso para paciente e perfil de acesso para médico;   

15.63 O sistema deve disponibilizar recurso para que o usuário possa consultar em tela a relação de 
exames faltosos por setor e por período; 

15.64 O sistema deve disponibilizar recurso para registrar o descarte de amostras;  

15.65  O sistema deve disponibilizar relatório de exames solicitados por médico, solicitados por setor, 
realizados por laboratório, exames solicitados por cidade, exames não realizados, planilha mensal 
de exames realizados, média de tempo de realização de exames, pedidos com retificação de laudos 
e tempo médio de entrega de laudos, quantidade de recoletas e exames solicitados e sem coleta 
realizada;  

15.66 O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

 
 

• DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

16.1 

O sistema deve permitir fazer o cadastro e a configuração dos exames de diagnóstico por imagem 
com os seguintes critérios: Código, Nome, Mnemônico, Código SIGTAP, dias de entrega, efetuando o 
cálculo automático da data de entrega baseado na configuração dos dias de entrega, deve 
considerar somente os dias úteis, restrição por sexo, número de  solicitações do exame no período, 
impressão em página única, orientações de preparo, setor de realização, dias da semana que o 
exame é realizado,  perguntas relacionadas aos exames, modalidade do exame, gastos padrão  
inerentes a realização dos exames e especialidade do exame;  

16.2 O sistema deve permitir configurar os exames proibidos de serem realizados no mesmo dia;  

16.3 O sistema deve permitir configurar as modalidades dos exames; 

16.4 O sistema deve permitir a configuração de textos pré-definidos para serem relacionados aos laudos 



 

 

dos exames de imagem, tal recurso visa carregar de forma automática o texto ao resultado do 
exame;  

16.5 
O sistema deve permitir que sejam configurados os perfis de acesso e restrições aos usuários do 
setor de imagem; 

16.6 O sistema deve possuir recurso para configurar a publicação do laudo na internet; 

16.7 O sistema deve permitir a configuração das perguntas e as possíveis respostas; 

16.8 O sistema deve permitir a configuração do motivo de cancelamento dos exames; 

16.9 
O sistema deverá ser totalmente integrado ao sistema de central de agendamento de exames, pois 
os pacientes agendados pela central de marcações devem estar disponíveis na tela de recepção de 
pacientes do Centro de Diagnóstico; 

16.10 
O sistema deve estar integrado ao módulo dos painéis de atendimento e chamada do paciente;  
 

16.11 
O sistema deve possuir dispositivo que permita a recepcionista selecione a senha em uma lista de 
atendimento e faça a chamada do paciente de forma eletrônica, para que seja realizado o registro 
do atendimento do mesmo;  

16.12 
O sistema deve permitir a recepcionista possa associar a senha de atendimento emitida pelo 
paciente com a agenda do Centro de Diagnóstico; 

16.13 

Ao associar a senha a agenda do paciente, a recepcionista deverá iniciar o registro do atendimento 
do paciente, executando uma pesquisa na base de dados do hospital para verificar se o paciente já 
possui cadastro na instituição. 
A pesquisa terá que ser com as seguintes opções:  
- Prontuário (matrícula) 
- Nome; 
- Sobrenome; 
- Data de Nascimento; 
- CPF; 
- Nome da Mãe; 
A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

16.14 O sistema deve permitir a busca fonetizada do paciente;  

16.16 
O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual dedo será 
utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

16.16 

Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de dados o 
usuário criar o cadastro do paciente. 
O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e também 
deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 
preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 
O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  
- Nome; 
- Nome Social; 
- Nome da Mãe; 
- Nome do Pai; 
- Data de Nascimento; 
- Sexo; 
- Cor; 
- Tipo Sanguíneo; 
- Nome do Cônjuge; 
- Identidade; 
- Órgão Emissor; 
- CPF; 
- Cartão Nacional de Saúde; 
- Estado Civil; 



 

 

- Endereço; 
- Número e Complemento; 
- Bairro; 
- Cidade;  
- CEP; 
- Telefone Residencial, 
- Telefone Celular; 
- E-Mail; 
- Local de Trabalho; 
- Profissão; 
- Classe Econômica; 
- Grau de Instrução; 
- Religião; 
- Naturalidade; 
- Nacionalidade; 
- Fotografia do Paciente; 

16.17 
O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS); 

16.18 
Deverá existir a possibilidade de ser configurado/habilitado quais campos terão o preenchimento 
automático na tela do registro de atendimento, evitando assim que os usuários tenham que 
preencher alguns campos; 

16.19 

O sistema deverá permitir ao usuário realizar após o cadastro ou atualização do cadastro do 
paciente o registro do atendimento com as seguintes informações: 
- Data; 
- Hora; 
- Médico; 
- Convênio; 
- Plano; 
- Tipo de Atendimento; 
- Serviço; 
- Tipo de Paciente; 
- Local de Procedência; 
- Destino; 
- Especialidade; 
- Responsável pelo Paciente; 
Caso o atendimento tenha sido agendado os campos devem ser preenchidos automaticamente com 
as informações fornecidas no agendamento; 

16.20 

Após o registro do atendimento o sistema deverá permitir ao usuário fazer a emissão dos seguintes 
documentos: 
- Etiqueta de Identificação com Código de Barras; 
- Termo de Responsabilidade; 

16.21 
Após o registro do atendimento o sistema deve permitir o usuário registrar o pedido de exames de 
imagem associado ao atendimento com as seguintes informações: 
Medico solicitante, setor solicitante, tipo de solicitação e exame (rotina, urgência e emergência);   

16.22 
Para os exames agendados o sistema deve carregar automaticamente na tela do pedido os exames 
que foram previamente agendados pela central de marcação; 

16.23 
O sistema deve permitir o registro de atendimentos e do pedido de exames dos pacientes não 
agendados; 

16.24 
O sistema deverá no momento de o pedido gerar automaticamente a data de previsão de entrega 
do exame de acordo com a quantidade de dias configurada no cadastro do exame. 

16.25 O sistema deverá emitir o comprovante de exames; 



 

 

16.26 
O sistema deve abrir automaticamente no faturamento a conta do paciente e fazer o lançamento 
dos procedimentos na fatura BPA, identificando o procedimento, o prestador, data, horário, 
quantidade e setor executante;  

16.27 
O sistema deve lançar automaticamente os procedimentos correspondentes na conta do paciente 
no módulo de faturamento de AIH identificando o procedimento, o prestador, data, horário, 
quantidade e setor executante; 

16.28 
O sistema deve permitir o registro de atendimentos e dos pedidos de exames dos pacientes que não 
foram agendados; 

16.29 O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

16.30 O sistema deve possuir tela para o registro do laudo do exame realizado; 

16.31 O sistema deve possuir mecanismo para registrar a revisão do laudo do exame; 

16.32 O sistema deve possuir tela para fazer a emissão do laudo; 

16.33 
O sistema deve mudar automaticamente de status de acordo com as etapas realizadas no processo 
de realização, revisão, impressão e entrega do laudo; 

16.34 O sistema deve dispor de tela para registrar a entrega dos exames aos pacientes ou acompanhantes; 

16.35 
O sistema deve possuir tela para fazer o registro dos gastos de materiais e medicamento utilizados 
na execução do exame;  

16.36 O sistema deve dispor de opção para registrar a exclusão do pedido de exames; 

16.37 O sistema deve dispor de opção para registrar a exclusão do laudo do exame; 

16.38  O sistema deve dispor de opção para registrar e apresentar a notificação dos laudos alterados; 

16.39 

O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios: 
- Atendimentos por Período; 
- Atendimentos por Empresa; 
- Atendimentos por Médico; 
- Atendimentos por Cidade; 
- Atendimentos por Bairro; 
- Atendimentos por Especialidade; 
- Atendimentos por Serviço; 
- Atendimentos por Usuário; 
- Consultas Atendidas x Faturadas; 

 
 
 
 

 
• AGENCIA TRANSFUSIONAL  

 

18.1 O sistema deve permitir o cadastro dos componentes de sangue e derivados com o código, 
descrição, código SIGTAP; 

18.2 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de agendamento do centro cirúrgico, 
pois ao agendar uma cirurgia eletiva que possua reserva de hemoderivados, o sistema deve gerar de forma 
automática a solicitação eletrônica dos mesmos no sistema de banco de sangue;  

18.3 O sistema deve estar totalmente integrado ao módulo de prescrição eletrônica, pois ao 
prescrever um item de hemoderivados, o sistema deve gerar de forma automática a solicitação eletrônica 
dos mesmos no sistema de banco de sangue;  

18.4 O sistema deve disponibilizar opção para a confirmação dos pedidos de solicitação de 
derivados de sangue que tenham sido solicitados de forma eletrônica via agendamento cirúrgico ou 
prescrição; 

18.5 O sistema deve possuir opção que permita fazer o cancelamento dos pedidos de solicitação 
de derivados de sangue que tenham sido solicitados de forma eletrônica via agendamento cirúrgico ou 



 

 

prescrição; 

18.6 O sistema deve lançar automaticamente os procedimentos na fatura BPA, identificando o 
procedimento, o prestador, data, horário, quantidade e setor executante;  

18.7 O sistema deve lançar automaticamente os procedimentos na conta do paciente (AIH), 
identificando o procedimento, o prestador, data, horário, quantidade e setor executante; 

18.8 O sistema deve permitir a geração de arquivo de interligação, contendo todos os 
atendimentos que possuíram solicitações de hemoderivados ao banco de sangue em um determinado 
período; 

18.9 O sistema deve disponibilizar de tela para a consulta de solicitações de hemoderivados ao 
banco de sangue; 

18.1
0 

O sistema deve disponibilizar de tela para a consulta da agenda de cirurgias do bloco 
cirúrgico; 

 

 
20. ESTOQUE E FARMÁCIA 

 Cadastros e Configuração 

20.1 Cadastro das espécies dos produtos no mínimo em 3 (três) níveis; 

20.2 Cadastro de fornecedores com as seguintes informações: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Insc. 
Estadual, Insc. Municipal, Endereço, Tipo (física ou jurídica), Tipo de Constituição, Insc. INSS, Ramo 
de Atividade, Contatos, Contrato, Tipo de Atividade, Formas de Comunicação, dados Bancários e 
Dados de Internet; 

20.3 Cadastro de Estoque com a definição do código, nome, tipo, se utiliza controle por código de 
barras, se utiliza endereçamento de produtos e setor; 

20.4 Cadastro de Produto com as seguintes informações: Código, Descrição, Descrição Resumida, Tipo 
de Produto, Unidade, Sexo, Código SIAF, SIAGEM, SIAFEM, Espécie, Classe, sub-classe, Controle de 
Curva ABC, Controle de Lote, Controle de Validade, Etiqueta de Código de Barras, Procedimento, 
Bloqueia, Movimenta, Caráter, Padronizado, Lista (portaria 344/98), código DCB, Atividade, 
Especificação, Substituições, Portaria, Fabricantes, Estoque Mínimo, Ponto de Pedido, Estoque 
Máximo, Tempo de Reposição e Classificação XYZ 

20.5 Solicitação de Cadastro do Produto Novo com as informações e especificações do produto;  

20.6 Dispor de tela para receber a Solicitação de Cadastro do Produto Novo com as informações e 
especificações do produto;  

20.7 Dispor de tela para a liberação de Cadastro do Produto Novo após a validação do setor 
competente; 

20.8 Cadastro de Unidade de Estocagem de Movimentação de produtos com fator de conversão para a 
unidade de referência; 

20.9 Cadastro de localização dos estoques endereços das prateleiras  

20.11 Cadastro dos Motivos de Baixa; 

20.12 Cadastro de Tipos de Documento 

20.13 Cadastro do Motivos de Devoluções; 

20.14 Cadastro das Cotas de Reposição de Produtos ao Estoque;  

20.15 Configuração das Etiquetas de Código de Barras;  

20.16 Cadastro dos motivos de divergência no atendimento do estoque;  

20.17 Cadastro de Motivos de Saídas para Fornecedor; 

20.18 Cadastro de Kits de Produtos 

20.19 Cadastro de Formulas para o processamento de novos produtos a partir da composição de dois ou 
mais produtos;  

20.20 Cadastro de Portarias da Vigilância Sanitária e seus produtos; 

20.21 Cadastro das Listagens das Portarias da Vigilância Sanitária; 

20.22 Cadastro de Ações Terapêuticas, Substância e seus produtos, Laboratório/Fabricante e seus 



 

 

produtos, cadastro de grupos de tratamentos e seus produtos, cadastro de palavras-chaves e 
cadastro de produtos e DEF; 

20.23 Utilizar a metodologia ABC x XYZ para a definição e cálculo do estoque mínimo, ponto de pedido e 
sugestão de compras; 

20.24 O sistema deve classificar automaticamente o produto na curva ABC, baseando-se nas 
movimentações da quantidade de consumo e custo;  

20.25 O sistema deve calcular automaticamente o ponto de pedido baseado nos critérios ABC x XYX e o 
tempo de reposição; 

20.26 O sistema deve calcular automaticamente o estoque mínimo do produto, baseado na classificação 
ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para a reposição; 

20.27 O sistema deve calcular automaticamente o estoque máximo do produto, baseado na classificação 
ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para o cálculo e a sugestão de compras; 

20.28 O sistema deve calcular automaticamente a sugestão de compras do produto, baseado na 
classificação ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para o cálculo de compras; 

20.29 O sistema deve permitir a configuração de espécie de produto x estoque; 

20.2 O sistema deve permitir a configuração de usuários x estoque; 

20.30 O sistema deve permitir a configuração de usuários x espécie; 

20.31 O sistema deve permitir a configuração de operações que podem ser realizadas por usuário e por 
estoque; 

20.32 O sistema deve disponibilizar a configuração de etiquetas de códigos de barras; 

 Entradas de Produtos 

20.33 Registro da entrada de produtos através da entrada por nota fiscal, onde o usuário, ao informar a 
ordem de compras, estando a mesma autorizada, o sistema carrega de forma automática na tela de 
registro de entrada de produtos todas as informações negociadas como fornecedor tais como: 
Valor da Compra, Fornecedor, Estoque de Entrada, CFOP, Frete, Produto, Valor Unitário, Qtde 
Entrada, Valor Unitário e Valor total. O usuário terá que somente fazer o registro do número da 
nota fiscal, a data de emissão e os lotes e as respectivas datas de vencimento dos mesmos; 

20.34 Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por doação; 

20.35 Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por vale; 

20.36 Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por empréstimo;  

20.37 Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por produção (reprocessamento ou 
manipulação); 

20.38 Registro da entrada de serviços através da entrada por nota fiscal de prestação de serviços; 

20.39 Registro da entrada de produtos consignados no estoque sem nota fiscal de consumo; 

20.40 O sistema deve permitir registrar a baixa de vales, ou seja, após uma entrada por vale, o fornecedor 
poderá enviar ao final de um período uma nota fiscal, nesse momento o usuário irá selecionar o 
fornecedor o sistema irá executar uma busca de quais vales estão em aberto. Após a busca o 
usuário relaciona quais vales em aberto estão relacionados a NF de consumo e fazendo nesse 
momento a baixa dos vales;   

 Saída de Produtos 

20.41 O sistema deverá disponibilizar opção para criar uma solicitação eletrônica de produtos ao estoque 
para as seguintes opções: saída para consumo de setor, saída para consumo do paciente, 
transferência entre estoques, gasto de sala e saída entre empresas;  

20.42 As solicitações de produtos devem ser apresentadas em tela para o atendimento e a dispensação, 
pois a partir desta opção o almoxarifado irá registrar/confirmar a dispensação; 

20.43 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do setor e o 
lançamento no custo do setor; 

20.44 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do paciente 
onde o lançamento no custo será no atendimento do paciente e no setor de consumo;  

20.45 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do gasto de sala, 
onde o lançamento do custo será no aviso de cirurgia e no atendimento do paciente e no setor de 



 

 

consumo; 

20.46 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a transferência de produtos entre estoques, onde 
não serão lançados nenhum custo neste momento, somente ocorrerá a transferência dos valores e 
das quantidades dos produtos, atualizando automaticamente o saldo do produto no estoque de 
destino; 

20.47 O sistema deve disponibilizar de recurso para registrar a saída de empréstimo; 

20.48 O sistema deve disponibilizar de recurso para registrar a saída de produtos para fornecedor;  

20.49 O sistema deve gerar automaticamente a solicitação de produtos para o paciente a partir do 
fechamento da prescrição eletrônica no prontuário eletrônico do paciente;  

 Devoluções de Produtos ao Estoque  

20.50 O sistema deverá disponibilizar opção para criar uma solicitação eletrônica de devolução de 
produtos ao estoque para as seguintes opções: devolução de saída para consumo de setor, 
devolução de saída de produto para consumo do paciente; Devolução de Saída de Consumo de 
Gasto de Sala;  

20.51 As solicitações de devolução de produtos devem ser apresentadas em tela para o atendimento e a 
confirmação de devolução, pois a partir desta opção o almoxarifado irá registrar/confirmar a 
devolução do produto ao estoque; 

20.52 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para consumo 
do setor com o lançamento do motivo da devolução; 

20.53 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para consumo 
do paciente com o lançamento do motivo da devolução; 

20.54 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para consumo 
do gasto de sala com o lançamento do motivo da devolução; 

20.55 O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos para fornecedor com o 
lançamento do motivo da devolução; 

 Outras Movimentações 

20.56 O sistema deve permitir o registro da baixa de produtos informando o motivo da baixa; 

20.57 O sistema deve permitir o registro da transferência de produtos entre estoques; 

20.58 O sistema deve permitir o registro da confirmação da transferência de produtos entre estoques; 

20.59 O sistema deve permitir o registro da transferência de produtos entre empresas; 

20.60 O sistema deve permitir o registro do recebimento da transferência de produtos entre empresas; 

20.61 O sistema deve possuir opção para o registro da produção de kits de produtos, materiais e 
medicamentos; 

20.62 O sistema deve possuir opção para o registro da produção de kits de produtos em massa de 
materiais e medicamentos; 

20.63 O sistema deve permitir a emissão dos livros de controle de medicamentos controlados pela 
portaria 344/98 como também a emissão dos termos de abertura;  

20.64 O sistema deve disponibilizar de tela para registrar a confirmação de consumo dos materiais e 
medicamentos dispensados ao paciente; 

20.65 O sistema deve disponibilizar de tela para o registro de recebimento das solicitações de produtos 
ao estoque 

20.66 O sistema deve possuir de opção de liberação e bloqueio pelo farmacêutico da dispensação de 
materiais e medicamentos para o paciente;  

 Inventário 

20.67 O sistema deve permitir o usuário registrar a abertura de inventário, onde o mesmo pode escolher 
o almoxarifado, o item ou então a localização ou todos dos produtos de uma determinada espécie, 
espécie e classe ou espécie, classe e subclasse; 

20.68 O sistema deve permitir o usuário registrar as quantidades das contagens dos produtos em 
inventário; 

20.69 O sistema deve ter rotina de geração do inventário; 

20.70 O sistema deve ter a rotina da geração do balanço de inventário; 



 

 

 Cálculos e Fechamentos 

20.71 O sistema deve permitir fazer o fechamento do estoque, não permitindo mais após o fechamento 
transações e operações dentro do período fechado; 

20.72 O sistema deve permitir a realização/execução dos cálculos da curva ABC; 

20.73 O sistema de disponibilizar a realização dos cálculos de estoque mínimo, ponto de pedido e 
sugestão de compras de acordo com os critérios previamente determinados na configuração; 

20.74 O sistema deve ter opção para fazer o bloqueio de movimentação de itens de estoque de um ou de 
todos os lotes de um determinado produto; 

 Outras Transações e Consultas 

20.75 O sistema deve possuir tela para consulta de saldos do estoque do produto; 

20.76 O sistema deve possuir tela para a consulta de dados consolidados do produto; 

20.77 O sistema deve possuir tela para a consulta de produtos críticos; 

20.78 O sistema deve possuir tela para a consulta de consumo de produtos por setor; 

 
 

• HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

26.1 Cadastro do tipo de limpeza; 

26.2 Cadastro dos funcionários do setor de limpeza; 

26.3 
O sistema deve gerar automaticamente a solicitação eletrônica de limpeza do leito quando for 
registrada a alta hospitalar do paciente ou a transferência do paciente entre leitos; 

26.4 O sistema deverá permitir o registro manual da solicitação de higienização dos leitos; 

26.5 
O sistema deve apresentar em tela todas as solicitações de higienização de leitos, e o status de cada 
uma para facilitar a atividade do gerenciamento de limpeza dos leitos;  

26.6 
O sistema deve permitir o usuário alterar as fases de higienização dos leitos a medida que as mesmas 
forem ocorrendo nos setores;  

26.7 
O sistema deve disponibilizar de recurso para registrar a confirmação de limpeza do leito, informando 
o funcionário, data, hora e o tipo de limpeza realizado; 

26.8 O sistema deve permitir o registro do cancelamento de uma solicitação de limpeza;  

26.9 
O sistema deverá permitir a visualização gráfica dos leitos existentes no hospital a o status de 
ocupação de cada um; 

26.10 
O sistema deverá permitir controlar e visualizar o mapa de leitos, identificando de maneira gráfica os 
leitos disponíveis, leitos ocupados, leitos em manutenção, leitos reservados e leitos em higienização e 
os percentuais dos mesmos em relação aos leitos existentes; 

26.11 
O sistema deverá permitir o usuário consultar o histórico de ocupação de cada leito, indicando os 
pacientes e o período da ocupação; 

26.12  O sistema deve disponibilizar tela de consulta de solicitação de limpeza dos leitos; 

26.13 O sistema deve disponibilizar tela para consulta de ocupação de leitos em dias; 

26.14 O sistema deve disponibilizar tela de consulta para visualizar as limpezas realizadas no período; 

 
 

• MANUTENÇÃO 

27.1 
Gerenciar as manutenções corretivas e preventivas relativas à estrutura física da instituição 
(Engenharia Hospitalar) e equipamentos clínicos (Engenharia Clínica);  

27.2 
Cadastro de serviços com código, descrição, peso, unidade, hora máxima, hora mínima, categoria do 
serviço e oficina responsável pela realização do serviço; 

27.3 Cadastro de especialidade de serviços de manutenção; 

27.4 
Cadastro de funcionários da manutenção e as especialidades de serviços dos mesmos, as escalas de 
trabalho e o valor da hora/homem;  

27.5 Cadastro das escalas de trabalho dos colaboradores da manutenção; 

27.6 Cadastro dos tipos de OS; 



 

 

27.7 Cadastro dos Motivos de Serviços; 

27.8 Cadastro de Oficinas; 

27.9 Cadastro de Check-List de manutenção com a programação de todos os serviços a serem executados; 

27.10 
Permitir registrar as solicitações de manutenção corretiva com informações tais como, nome do 
solicitante, data que o solicitante deseja que seja realizada a manutenção, escolha do padrão de 
manutenção (Unidade, equipamento/item, local, problema e grupo profissional; 

27.11 
Permite programar a data de realização da manutenção e visualizar a agenda dos profissionais que 
poderão realizar a mesma; 

27.12 
Realização das requisições de itens necessários para manutenção no estoque de forma integrada com 
o módulo de Requisição de Estoque e Almoxarifado; 

27.13 
Permite fazer uma solicitação para compra de um item que não tem no almoxarifado, sendo que a 
solicitação está ligada à ordem de serviço que necessitou da compra; 

27.14 

Realização dos cadastros referentes ao um item/equipamento, tais como: grupo de manutenção que 
atende este item, unidade e local que pertence, número de patrimônio, grupo de manutenção que 
atende este item, check-list (EPIs, procedimentos, peças, ferramentas, etc.) necessários para 
manutenção do item/manutenção, cadastro dos problemas que ocorrem e permitir anexar 
documentos como, por exemplo, manual; 

27.15 Permitir cadastrar o dicionário de avaliação possibilitando a flexibilidade no Check-list para avaliação 
dos equipamentos/itens; 

27.16 Relacionar fornecedores homologados para cada equipamento, sendo realizada para serviços de 
manutenção terceirizados; 

27.17 Permitir o controle do fundo fixo de caixa, através da emissão de vale e permitir também registrar 
quanto, quando e para quem foi entregue, registrar saídas e entradas e cadastrar notas fiscais; 

27.18 Possibilitar a realização de pesquisas das manutenções efetuadas durante determinado período, em 
que status a manutenção se encontra (solicitada, programada ou concluída) e detalhes da 
manutenção como grupo, nome solicitante, local, problema etc.;  

27.19 Permitir a visualização da relação de patrimônios e a periodicidade da realização da manutenção 
preventiva de cada um, para que se possa programar as manutenções; 

27.20 Possibilidade de consultar a relação de equipamentos por diversas formas de filtro (descrição, 
garantia, fornecedor, marca, número de patrimônio, etc.); 

27.21 Permitir cadastrar as peças pertencentes ao equipamento, fazer transferências para outras unidades, 
visualizar informações tais como número da Nota Fiscal, valor, garantia, fornecedor, entre outras 
informações; 

27.22 Possibilitar a realização de consulta às manutenções preventivas pendentes, em processo de 
realização ou realizadas de um equipamento em um determinado período. Além da consulta, é 
possível programar manutenções já existentes. 

 
 
 
 
 
 
 

• SAME 

28.1 Módulo que possibilite o controle dos prontuários físicos existentes no Hospital, controlando as 
saídas dos prontuários do arquivo físico; 

28.2 Módulo que permita controlar os diversos setores de arquivos existentes no hospital, identificando 
os prontuários existentes em cada arquivo; 

28.3 Possibilitar a localização dos prontuários físicos dos pacientes, bem como registrar as 
movimentações físicas dos mesmos, gerando um efetivo controle sobre os Prontuários ausentes do 



 

 

arquivo médico, possibilitando controlar informações referentes a data de retirada, quem retirou, o 
motivo, data de retorno, criando um histórico sobre a movimentação de cada Prontuário; 

28.4 O sistema deve possuir integração automática e on-line com o setor de internação, avisando o 
arquivo no momento da internação do paciente para que o mesmo separe o referido prontuário e 
encaminhe para a unidade de internação do paciente, ou abra um prontuário para um novo 
paciente; 

28.5 O sistema deverá possuir integração on-line com o agendamento de consultas, possibilitando ao 
arquivo separar e encaminhar os prontuários dos pacientes que tem consulta agendada para o dia 
seguinte, controlando os processos de envio e retorno deste prontuário para cada setor 
ambulatória; 

28.6 O sistema deve permitir controlar os diversos volumes que compõe um prontuário físico dos 
pacientes, gerando etiquetas independentes para cada volume; 

28.7 O sistema deverá permitir realizar a movimentação dos prontuários via código de barras; 

28.8 O sistema deverá permitir gerar movimentação de prontuário físico por empréstimo, controlando 
para quem foi emprestado, a data de saída e previsão de retorno do prontuário ao arquivo; 

28.9 O sistema deverá permitir visualizar e controlar rapidamente todos os prontuários que se 
encontram fora do arquivo e os locais ou funcionários que estão responsáveis pelos mesmos; 

28.10 O sistema deverá permitir indicar a transferência dos prontuários físicos dentro das unidades e 
setores do hospital; 

28.11 O sistema deverá controlar a entrada de documentos diversos nos prontuários dos pacientes. 

28.12 O sistema deverá fornecer rapidamente informações sobre a localização dos Pacientes internados, 
sobre os Pacientes que foram atendidos nas unidades ambulatoriais, SADT e de Pronto Socorro,  

28.13 O sistema deverá permitir fornecer rapidamente informações referentes aos pacientes que foram 
dispensados nas unidades de atendimento, demonstrando as datas de atendimento e dispensa dos 
mesmos; 

28.14 O sistema deverá permitir controlar o processo de visitas aos pacientes internados, emitindo 
crachás e registrando informações sobre o visitante e indicando horário de entrada e saída do 
mesmo; 

28.15 O sistema deverá controlar o número Máximo de visitas permitido para cada paciente; 

28.16 O sistema deverá emitir listagem dos pacientes internados de cada medico, contendo a localização 
do paciente no Hospital, visando facilitar o processo de visita medica. 

 

• LAVANDERIA E ROUPARIA 

30.1 Cadastro de peças do enxoval com o código, descrição, tamanho e peso; 

30.2 Cadastro de tipos de kits de enxoval com o código, descrição; 

30.3 Cadastro de composição dos kits com o código, descrição, peças e quantidade de peças; 

30.4 Cadastro dos tipos de entradas do enxoval no estoque da rouparia;  

30.5 Cadastro dos motivos de baixa das peças da rouparia; 

30.6 Cadastro de cotas de peças e kits para serem enviadas para as unidades de internação;  

30.7 Cadastro de cotas de peças e kits para serem enviadas para os setores;  

30.8 Registro das saídas de roupas dos setores e unidades de internação para a lavanderia, seja ela 
externa ou interna, com o registro separado do peso da sujidade leve e da sujidade pesada das 
roupas que serão enviadas pelo setor;   

30.9 Registro das entradas de roupas na rouparia, oriundas da lavanderia, seja externa ou interna, 
onde o usuário informa as peças, as quantidades e de acordo com as peças e as quantidades o 
sistema calcula o peso;  

30.10 Registro das saídas de roupas da rouparia para os setores e as unidades de internação, nesta 
operação devem ser informados o setor, a unidade de internação, as peças, os kits e as 
respectivas quantidades, de acordo com as peças e as quantidades o sistema calcula 
automaticamente o peso enviado para o setor ou unidade de internação; 



 

 

30.11 Registro das entradas das peças de roupas na rouparia por compra ou outro tipo de composição;  

30.12 Registro das baixas das roupas da rouparia; 

30.13 O sistema deve permitir a consulta das saídas para a lavanderia; 

30 .14 O sistema deve permitir a consulta das pendências da lavanderia; 

30.15 O sistema deve permitir a consulta dos saldos de peças da rouparia  

 

• CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO 

31.1 Cadastro dos tipos de embalagens com código e descrição; 

31.2 Cadastro das máquinas esterilizadoras;  

31.3 Cadastro dos tipos de instrumentais com código, descrição, tempo de esterilização e temperatura;  

31.4 Cadastro dos tipos de caixas cirúrgicas com código, descrição, tempo médio de esterilização, 
tempo de volume de produção e qtde. de componentes;   

31.5 Cadastro dos tipos de esterilização; 

31.6 Cadastro das localidades do arsenal com código, corredor, prateleira, armário e box; 

31.7 Cadastro do Motivo de Cancelamento; 

31.8 Cadastro do Composição de Kits com descrição, tipo de embalagem, setor principal, tipo de 
instrumental, tipo de esterilização, instrumentais e fotos dos instrumentais de composição, 
localização do arsenal, qtde de etiquetas para preparo e etiquetas para esterilização; 

31.9 Cadastro de Composição de Caixas Cirúrgicas; 

31.10 Cadastro dos instrumentais cirúrgicos; 

31.11 Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no expurgo; 

31.12 Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de desinfecção;  

31.13 Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de preparo; 

31.14 Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de esterilização; 

31.15 Registrar a digitação dos testes físico, químico e biológico; 

31.16 Registrar a entrada das caixa e os respectivos instrumentais ou dos instrumentais no arsenal;  

31.17 Registrar a transferência das caixas e os respectivos instrumentais ou somente os instrumentais 
para o centro cirúrgico;  

31.18 O sistema deverá estar preparado para leitura de RFID (Radio-Frequency IDentification) 

 
 
 
 

• SISTEMA DE ATENÇÃO AO CLIENTE 

32.1 Cadastro de Níveis de Chamado; 

32.2 Cadastro dos Receptores de Chamados; 

32.3 Cadastro das Situações de Chamados; 

32.4 Cadastro dos Tipos de Chamados; 

32.5 Cadastro dos Motivos de Chamados; 

32.6 Cadastro de Meios de Contato; 

32.7 Cadastro de Origens da Solicitação; 

32.8 Cadastro de Tipos de Local; 

32.9 Configuração de Usuários x Setor de Chamado; 

32.10 Permitir o Registro da abertura de chamados; 

32.11 Permitir cadastrar os documentos de chamado; 

32.12 Permitir executar o gerenciamento de chamados; 

32.13 Registrar a exclusão de chamados;  

32.14 Permitir registrar a resposta da solicitação de parecer aos setores; 

32.15 Realizar a consulta de chamados abertos; 

32.16 Emitir relatórios estatísticos de origens de chamados, meio de abertura, origem de chamado x 



 

 

tipo de chamado, níveis de chamado, motivos de chamado e tipos de chamado; 

 
 

• NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

33.1 Cadastro do Tipos de Dietas; 

33.2 Cadastro do Tipos de Refeições; 

33.3 Cadastro de Orientações de Dietas; 

33.4 Cadastros dos Pratos; 

33.5 Cadastro da Classificação dos Cardápios; 

33.6 Cadastro da opção dos cardápios; 

33.7 Cadastro dos bicos de mamadeira; 

33.8 Cadastro de manipuladores de mamadeiras; 

33.9 Cadastro de copas; 

33.10 Configuração de leitos por copas; 

33.11 Configuração de origens x copas; 

33.12 Cadastro da composição dos pratos; 

33.13 Registro da ficha nutricional do paciente com dados do atendimento, observações médicas, tipo 
de dieta, tipo de refeição e observações das refeições; 

33.14 Registro de Movimentação de cardápios com as informações do tipo de refeição, dados do 
atendimento, tipo de dieta, copa, observações da nutrição, opções e a quantidade das opções 
escolhidas do cardápio; 

33.15 Registro de movimentação de cardápios do lactário; 

33.16 Registro de solicitações de dietas avulsas para pacientes, médicos, setores, acompanhantes; 

33.17 Registro do Status da Refeição com horário de fechamento; 

33.18 Registro de Status do Lactário com horário de fechamento; 

33.19 Registro do Status de acompanhante com horário de fechamento; 

33.20 Registrar o planejamento do cardápio; 

33.21 O sistema deve gerar automaticamente a solicitação de dieta a partir da prescrição médica 
eletrônica e lançar no mapa com o leito, observações, diagnóstico e orientações da nutrição; 

33.22 O sistema deve lançar automaticamente no mapa de produção, todas as dietas prescritas pelos 
médicos;  

33.24 O sistema deve possibilitar a emissão do mapa de produção de dietas por unidade de internação 
e tipo de refeição; 

33.25 O sistema deve possibilitar a emissão de etiquetas das dietas para serem fixadas nas bandejas; 

 
 

• MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  

34.1 Cadastro do Grupo de Documentos; 

34.2 Cadastro de Documentos; 

34.3 Cadastro de Documentos por Setor; 

34.4 Cadastro de Documentos por Procedimento; 

34.6 Cadastro de Documentos Requisitados; 

34.7 Configuração do Fluxo de Documentos; 

34.8 Registrar o protocolo de movimentação de envio de documentos entre as áreas do hospital com 
as seguintes informações: setor de origem, setor de destino, observação, código do documento, 
descrição do documento e os dados do atendimento que originaram os documentos; 

34.9 Registrar a baixa de documento com os seguintes dados: protocolo, data de envio, observação, 
código do documento, descrição do documento e os dados do atendimento que originaram os 
documentos;  

34.10 Disponibilizar a tela de consulta de documentos por atendimento; 



 

 

34.11 Consulta de movimentações de documentos por atendimento; 

 
 

• GESTÃO DE USUÁRIOS E CONTROLE DE ACESSO 

35.1 Cadastro dos sistemas; 

35.2 Cadastro dos módulos que compõem o sistema;  

35.3 Cadastro de perfis/papel de usuários com a definição dos módulos, telas e relatórios que os 
mesmos terão acesso; 

35.4 O sistema deve permitir a configuração das diretivas de segurança para a criação e definição de 
senhas; 

35.5 Permitir a criação de usuários e a definição dos papeis de acesso dos respectivos usuários;  

35.6 Permitir a desativação de usuários do sistema; 

35.7 O usuário poderá ter um ou mais papéis definidos simultaneamente; 

35.8 Permitir a mudança de senha; 

35.9 Permitir a alteração de senha; 

35.10 Configurar os usuários por empresa; 

35.11 Configurar os usuários por setor ou unidade de internação; 

35.12 Configurar os usuários por almoxarifado; 

35.13 Configurar os usuários por SAME; 

35.14 Configurar os usuários por setores de diagnóstico; 

35.15 Configurar tabelas e as colunas que serão auditadas; 

35.16 Configurar as operações que serão auditadas junto as tabelas; 

35.17 O sistema deve disponibilizar tela para a consulta de auditoria das tabelas que sofreram 
alterações no conteúdo;  

 
 
NUVEM + GERENCIAMENTO TOTAL DE AMBIENTE, APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS 
 
 

ESCOPO CLOUD PaaS | PLATAFORMA  

 

1. PaaS – Platform as a Service (Plataforma como Serviço): 

 De uma maneira geral, buscamos uma solução similar ao modelo Paas em Cloud 
Computing, que permitirá substituir a infraestrutura tradicional – que envolve a 
aquisição de hardware, licenças e manutenção, com as devidas atualizações e 
manutenções rotineiras – ao modelo baseado em pagamento por utilização dos 
recursos, que são dimensionados para atender a demanda especifica da solução de 
gestão que será contratada – envolvendo todo processo de dimensionamento 
(contemplando a previsão de crescimento) e com os serviços de sustentação do 
ambiente, a saber: 

o Administração e Monitoramento dos Bancos de Dados e Aplicações  
o Serviços de Tuning de Bancos de Dados e Ajustes (DBA´s especializados) 
o Politica de Segurança 
o Rotinas de Contingência 
o Backup 

 

 

 



 

 

1. Cenário  

1- Servidores de produção ligados 100% durante o mês. 
2- Servidores de TRN+ SML ficarão disponíveis 60 horas semanais. 
3- Servidores hospedados em São Paulo com 3 zonas de disponibilidade (garantindo 

menor latência e maior segurança) 
4- Banco de dados como serviço. 
5- Tráfego de Entrada de Dados: ilimitado. 
6- Tráfego de Saída de Dados: até 600GB mensais. 
7- Ips dedicados para todos os servidores. 
8- Serviço com 99.99% de disponibilidade. 
9- Capacidade de escalar servidores rapidamente em função do crescimento do cliente. 

 
 

Os serviços prestados para sustentar o ambiente deverão contemplar: 
 

1. Administração e Monitoramento dos Bancos de Dados e Aplicações  
2. Serviços de Tuning de Bancos de Dados e Ajustes (DBA´s especializados) 
3. Politica de Segurança 
4. Rotinas de Contingência 
5. Backup 

 

1. Administração e Monitoramento dos Bancos de Dados: 

 Instalação do banco de dados; 
 Configuração de backup do banco de dados; 
 Acompanhamento frequente de execução de backup do banco de dados; 
 Realização de cópia de banco de produção para simulação ou treinamento; 
 Migração de banco de dados; 
 Atualização de versão de banco de dados; 
 Manutenção preventiva do banco de dados; 
 Suporte do banco de dados mesmo que seja necessária a abertura de chamados com o 

fornecedor; 
 Configurar a área e os segmentos de rollback necessários ao bom funcionamento dos 

sistemas; 
 Configurar os arquivos de redolog evitando gargalos e overheads desnecessários. 
 Monitoramento dos servidores de aplicação. 
 Atualização dos Produtos. 

 
 

2. Serviços de Tuning de Bancos de Dados e Ajustes 

 Tuning de SQL, para avaliar e apontar os gargalos de desempenho dos sistemas que 
usam o banco de dados, bem com a manutenção corretiva nos objetos do banco, além 
da aplicação de patches corretivos ou execução de scripts, quando solicitados pelos 
respectivos fornecedores dos aplicativos; 

 Tuning de Banco de Dados utilizando as ferramentas oferecidas que apresentam um 
diagnóstico do banco de dados e sugere a implementação de melhorias, sejam no 
ajuste dos parâmetros de inicialização do banco ou em sua estrutura; 

 Desfragmentar tabelas, índices e tablespaces, para eliminar desperdício de espaço em 
disco e diminuir o tempo de resposta do banco, otimizando a sua performance; 

 
 



 

 

 Avaliar periodicamente as estruturas internas do banco para definir as diretrizes de 
tuning a serem executadas. Serão utilizados scripts da CONTRATADA para a contínua 
monitoração do banco; 

 Determinar o espaço físico a ser utilizado, monitor as taxas de crescimento físico dos 
datafiles do banco e executar as devidas reestruturações e alocações de espaço 
quando necessárias, com o banco em pleno funcionamento (on-line) ou em paradas 
programadas; 

 Criar ou remover os índices quando necessário ou solicitado pela CONTRATANTE; 
 Criar ambientes para simulação e treinamento das bases de produção. 

 
3. Política de Segurança 

 Criar usuários de banco de dados; 
 Definir permissões e acessos com implementação de política de roles de acesso; 
 Criar profiles e níveis de permissão de acesso. 

 

4. Definição De Rotinas de Contingência: 

 Criar um ambiente de stand-by físico; 
 Testes de recovery de back; 
 Simulação de failover de instâncias. 

 

5. Política de Backup 

 Detalhar e especificar a política de backup e os detalhamentos de implementação.  

 O backup tem como função, garantir a guarda dos dados durante o período estipulado 
provendo uma forma de recuperação dos mesmos em caso de exclusão acidental ou 
restauração completa em caso de problemas com o servidor. 

 As rotinas para geração será realizada via Dumps via ferramentas de Export/Import ou 
DATAPUMP com periodicidade a ser definido junto ao cliente. 

 

 

6. Nível De Serviço (SLA – Service-Level Agreement) 

O tempo para solução do problema poderá variar devido a fatores como complexidade do 
problema, necessidade de acionamento de terceiros, etc. 

Para todo chamado técnico aberto será atribuído um nível de severidade, para permitir um 
melhor entendimento sobre sua criticidade e estabelecer prioridades para o atendimento. 

 

 

Nível de 
Severidade 

Evento Nível de Serviço Cobertura 

1º Contato Esforço para 
Solução 

1 - Crítico - Paralização total de ambiente de produção.  Remoto e 
imediato, 
em até 2 
horas, 
presença 
física após 
avaliação. 

 Ininterrupto 24h x 7d 
ou 8h x 5d, 
conforme 
o serviço 
contratado 



 

 

2 - Sério - Solicitação de atualização de ambiente de 
produção do sistema por conta de defeitos 
impactantes. 
- Solicitação de atualização de sistema 
operacional ou banco de dados Oracle caso se 
caracterize necessário por impactar nas 
aplicações em produção. 
- Solicitação de recuperação de backup de 
banco de dados ou aplicação de ambiente de 
produção. 
- Solicitação de análise de desempenho dos 
servidores de aplicação e banco de dados. 

 Remoto e 
imediato, 
em até 4 
horas, 
presença 
física após 
avaliação. 

 Conforme 
necessário 

24h x 7d 
ou 8h x 5d, 
conforme 
o serviço 
contratado 

3 - 
Moderado 

- Paralização total de ambiente de simulação ou 
treinamento. 
- Solicitação de instalação do sistema em 
produção, simulação ou treinamento. 
- Solicitação de atualização do sistema em 
produção, simulação ou treinamento. 
- Solicitação de reconfiguração do sistema. 

 Remoto e 
imediato 
em até 6 
horas, 
presença 
física após 
avaliação 
se 
necessária. 

 Conforme 
necessário 

  
8h x 5d, 
para todos 
os casos  
 

4 - Baixo 
Impacto 

- Dúvidas ou pedido de informação. 
- Solicitações de cópia de banco de produção 
para simulação ou treinamento. 
- Solicitação de instalação de sistemas 
operacionais em servidores. 
- Solicitação de instalação de banco de dados. 
- Solicitação de atualização de sistema 
operacional ou banco de dados Oracle. 
- Solicitação de importação de dados externos 
ao banco de dados. 
- Solicitação de análise de conformidade de 
estação de trabalho. 

 Remoto 
em até 72 
horas 

 Conforme a 
demanda 

 
  
8h x 5d, 
para todos 
os casos  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS Nº____/2017 

 

 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO 

MULTIPLATAFORMA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE 

FERRAMENTAS DE GESTÃO E PRONTUÁRIO 

ELETRÔNICO E CONSEQUENTE LICENÇA DE USO 

DESTE PARA A FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO 

HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E 

DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SÃO CAETANO DO SUL. 

CONTRATADA:  

 

Por este instrumento, as partes, de um lado, a FUNDAÇÃO DO 

ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o Nº. 57.571.275/0014-

17, estabelecida na Rua Nazaret, 181, Bairro Santa Paula São Caetano do Sul, neste ato 

representada pelo sua Diretora Geral, Patrícia Veronesi, doravante denominado simplesmente 

“CONTRATANTE”, e, de outro, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com endereço na 

Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o N.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste 

ato representada por seu representante legal, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA”, tendo em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 0573/17, 

têm como justo e acordado: 



 

 

1 - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 O objeto do contrato é a prestação de serviços no desenvolvimento de sistema 

informatizado multiplataforma visando à implantação de ferramentas de gestão e prontuário 

eletrônico e consequente licença de uso deste para a Fundação do ABC – Complexo 

Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul e demais unidades da Rede Municipal de Saúde 

de São Caetano do Sul. 

 

2 – LICENCIAMENTO DE USO 

 

2.1 O licenciamento de uso do SISTEMA desenvolvido pela CONTRATADA, confere direito 

intransferível à CONTRATANTE de uso das cópias do sistema objeto deste instrumento, 

conforme constante do Anexo I Termo de Referência, para uso execução exclusiva dos 

serviços de processamento de dados. 

 

2.2 É vedado à CONTRATANTE, ceder, vender, emprestar, sublocar, utilizar em outros locais 

senão os especificados em contrato e seus anexos. 

 

2.3 A CONTRATADA fornecerá a CONTRATANTE cópias dos programas que poderão ser 

utilizados até o número máximo de usuários contratados nos termos do Anexo I Termo de 

Referência. A CONTRATANTE poderá utilizar os programas em quaisquer computadores de 

sua propriedade e/ou da Secretaria de Saúde do Município de São Caetano do Sul, respeitada 

a limitação do número de usuários estabelecidos e capacidade específica dos equipamentos. 

2.3.1 Qualquer alteração que implique a utilização do número de usuários acima do previsto 

neste instrumento, dependerá de autorização prévia da CONTRATADA. 

 

3 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 



 

3.1 A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE 01 (uma) cópia dos arquivos fornecidos por 

meios magnéticos dos originais do seu SISTEMA, para fins de segurança (“backup”), com a 

finalidade exclusiva de propiciar a recomposição do conteúdo do meio físico original em 

casos de perda de seus arquivos; 

3.1.1 Os meios magnéticos utilizados como cópias de segurança (“backup”) deverão conter, 

obrigatoriamente, uma etiqueta de segurança, constando título do produto e respectivo, 

módulo licenciado, acrescidos da inscrição: “cópia de segurança (“backup”) – direitos 

reservados <<NOME DA CONTRATADA>>. 

3.1.2 A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE as novas implementações e as 

correções dos eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os quais se 

definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas na documentação 

dos mesmos e a sua operação 

 

3.2  A CONTRATADA prestará assistência técnica à CONTRATANTE, solucionando dúvidas na 

implantação e durante o processamento do SISTEMA. Essa assistência técnica poderá ser 

por escrito, por “e-mail”, por telefone ou na sede da CONTRATADA ou ainda na sede da 

CONTRATADA; 

3.3 Disponibilizar pessoal técnico especializado tanto na fase de implantação do SISTEMA, 

quanto durante toda a vigência do contrato com a finalidade de auxiliar os profissionais da 

CONTRATANTE em sua utilização; 

3.4 Realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e 

reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando processos; 

3.5 Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações do Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante; 

3.6 Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus empregados 

3.7 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas 

dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante; 

3.8 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

3.9 Arcar com as despesas de transporte e alimentação de seus empregados; 

3.10 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento desses benefícios; 



 

3.11 Preservar e manter o Contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e 

representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços, responsabilizando-se 

expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários; 

3.12 A Contratada responderá por eventuais danos causados ao Contratante pelas ações, 

devendo indenizar todos os prejuízos, quando definitivamente comprovados. 

 

4 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1 Compromete-se a CONTRATANTE a verificar e manter amplo controle sobre os produtos 

finais gerados pelo SISTEMA, informando de imediato a CONTRATADA de quaisquer 

falhas ou problemas verificados nos mesmos. Comprometendo-se desde já a 

CONTRATADA a tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja 

notificada de algum problema constatado no SISTEMA; 

4.2 Caberá a CONTRATANTE disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários à 

instalação do sistema licenciado e cooperar efetivamente com a operação de instalação, 

customização, implantação ou manutenção desenvolvida, nas datas previamente 

agendadas entre as partes 

4.3 Por recursos materiais entende-se, principalmente, o equipamento, ou seja, a unidade 

processadora/plataforma de hardware-software na qual será instalado o SISTEMA objeto 

deste contrato, com o seus respectivo Sistema Operacional previamente instalado e 

devidamente configurado 

4.3.1 Deverá a CONTRATANTE manter pessoal habilitado adequadamente treinado para a 

operação do SISTEMA e para a comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre 

que ocorrerem quaisquer problemas com o SISTEMA, toda a documentação, relatórios e 

demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, 

objetivando facilitar e agilizar os trabalhos. 

4.4 A CONTRATANTE deverá formar e disponibilizar para o projeto de implantação do 

SISTEMA, uma equipe composta por pessoal do seu quadro interno, em regime de horário 

integral, do início ao término do projeto, que será responsável por: a) receber o 

conhecimento avançado do SISTEMA; b) executar, supervisionar e garantir a qualidade dos 



 

parâmetros e tabelas do SISTEMA; c) atuar como multiplicadores de suporte no momento 

da entrada em produção do SISTEMA e posteriormente após o término do projeto, no seu 

setor, tirando; d) re-treinar os atuais e novos usuários do SISTEMA após a entrada em 

produção a fim de garantir que os mesmos estejam sempre utilizando o SISTEMA de forma 

correta. 

4.5 A CONTRATANTE definirá o responsável geral do projeto, sendo este intitulado o seu 

“Preposto” 

4.6 A CONTRATANTE deverá disponibilizar todas as informações necessárias ao bom 

andamento do projeto de implementação do sistema aplicativo, em tempo hábil, sem 

qualquer forma de reserva. 

4.7 A CONTRATANTE assegurará a disponibilidade e a assiduidade dos usuários em todas as 

fases da implementação do projeto; 

4.8 A CONTRATANTE é responsável por levantar as informações necessárias ao 

preenchimento dos cadastros e parâmetros do SISTEMA, assim como o seu preenchimento 

de acordo com os treinamentos fornecidos pela CONTRATADA; 

4.9 Além das obrigações acima mencionadas são responsabilidades da CONTRATANTE: 

 A emissão, em si, e a definição dos tipos de documentos a serem emitidos pelo 

SISTEMA; 

 A qualidade, conteúdo, integridade e periodicidade dos dados enviados por Internet 

ou através de qualquer outro meio; 

 Manter atualizada a versão do banco de dados na versão homologada e divulgada 

pela CONTRATADA, bem como do Sistema Operacional do Servidor e ainda do 

Sistema Antivírus por ele utilizado 

 

4.10 A CONTRATANTE é responsável pelo “Backup” dos dados, bem como pela 

performance do banco de dados, devendo realizar manutenções periódicas para este fim; 



 

4.10.1 A execução periódica das cópias de segurança dos arquivos “backup” é de 

responsabilidade da CONTRATANTE, não cabendo a CONTRATADA qualquer 

responsabilidade pela perda de dados, em função do não cumprimento dessa rotina 

adequadamente 

4.11 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados e 

formalmente credenciados para tanto; 

4.12 A CONTRATANTE é responsável também pela guarda e proteção do SISTEMA, 

devendo adotar todas as medidas cabíveis e possíveis para atingir este fim; 

4.13 Disponibilizar documentos de controle essenciais para o cumprimento de rotinas 

operacionais. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da CONTRATADA, 

dando-lhe acesso às suas instalações; 

 

5.0 DO PRAZO: 

5.1 A presente contratação será pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, podendo ser 

prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, a critério da CONTRATANTE.  

5.2 – Dar-se-á a rescisão automática do contrato caso ocorra à rescisão do Contrato de Gestão 

nº 9663/2013 firmado entre a Fundação do ABC e a Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul.  

 

6.0 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

6.1 Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA em 02 de janeiro de 2018, 

independentemente da data de assinatura desta avença. 

6.2 Quaisquer acréscimos ou serviços não previstos pertinentes ao objeto contratado, somente 

poderão ser executados após o respectivo aditamento contratual devidamente aprovado pelo 

Superintendente da CONTRATANTE. 



 

 

7.0 DA FISCALIZAÇÃO: 

7.1 A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, a qual comunicará expressamente à 

CONTRATADA, a designação de funcionários e suas respectivas atribuições para esse fim. 

7.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA permitirá a fiscalização de um 

funcionário da CONTRATANTE, designado para essa finalidade, a fim de observar o 

cumprimento das obrigações exigidas no presente Contrato. 

7.3 O exercício de fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA 

das responsabilidades pelos danos materiais e morais que vier a causar a qualquer pessoa ou 

a CONTRATANTE, por culpa ou dolo de seus prepostos e/ou sócios, na execução dos 

serviços, nos termos da Legislação Vigente. 

 

8.0 DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 A CONTRATANTE compromete-se em pagar preço mensal, conforme Proposta Comercial 

da CONTRATADA. 

8.2 A CONTRATADA deverá emitir relatório mensal com a descrição de seus atividades, de 

acordo com o estabelecido no Anexo I do Memorial Descritivo da coleta de preços. 

8.3 O pagamento será efetuado no 20º (Vigésimo) dia do mês subsequente ao mês da 

prestação dos serviços, desde que esses tenham sido executados de acordo com o Contrato e 

devidamente atestado pela unidade responsável, e mediante a apresentação das Certidões de 

Quitação do atestado pela unidade responsável, mediante a apresentação das Certidões de 

Quitação do INSS e FGTS. A respectiva Nota Fiscal deve ser emitida no mês de competência e 

acompanhada do relatório de mensal mencionado no item 8.2. 

 

9.0 SUPORTE TÉCNICO 

 



 

9.1 O serviço de suporte técnico compreende o esclarecimento de dúvidas, através de telefone, 

faz, e-mail, ou correio e será prestado de segunda a sexta feira em horário comercial 

 

9.2 Para validade do atendimento pelo SUPORTE TÉCNICO em acordo com este contrato, a 

CONTRATANTE deverá: a) consultar a CONTRATADA através das pessoas que foram 

treinadas para a utilização do sistema; b) comunicar a CONTRATADA, com detalhes e 

precisão, a descrição dos problemas ou dúvidas relativas ao SISTEMA, fazendo tal 

comunicação por escrito quanto à relevância do problema e as circunstâncias que assim o 

exigirem; 

 

9.3 O suporte da CONTRATADA ocorrerá quando houver uma solicitação da CONTRATANTE, 

que será atendida através de orientação via telefone, fax, correio eletrônico ou acesso remoto 

ao equipamento (via modem), conforme a necessidade. Em caso de acesso remoto, a 

CONTRATANTE fará conexão de seu equipamento com o da CONTRATADA através de 

ligação telefônica ou internet; 

 

10.0 AUTALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

10.1 Os serviços de atualização e manutenção consistem em: a) Alterar os programas, em 

função de mudança futura na legislação; b) Corrigir programas em função de detecção de erros 

ou aumento de segurança; c) incluir novas rotinas, definidas pela CONTRATADA, visando 

tornar os sistemas aplicativos mais abrangentes. 

 

10.2 Toda vez que a CONTRATANTE receber ou for informada de uma nova versão dos 

sistemas aplicativos deverá proceder a sua atualização em seu equipamento no prazo de 60 

(sessenta) dias. 

 

11.0 IMPLANTAÇÃO 

 

11.1 Os serviços de implantação consistem em: a) Reunião de abertura do projeto com 

participação dos responsáveis pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA; b) Elaboração e 

execução por parte da CONTRATADA e da CONTRATANTE do projeto de implementação do 



 

sistema aplicativo contendo objetivos, prioridades, equipe de trabalho, responsabilidades das 

partes, treinamentos necessários, cronograma de atividades e requisitos técnicos de hardware 

e software; c) Treinamento para utilização do SISTEMA; d) Acompanhamento e orientação do 

uso. 

 

11.2 O treinamento constará de aulas teóricas e práticas, objetivando capacitar, os usuários 

envolvidos no processo de informatização da CONTRATANTE, a operar o SISTEMA e 

aplicativos da CONTRATADA; 

 

11.3 O cronograma, contendo datas e horários, de realização dos treinamentos será acordado 

e definido entre as partes obedecendo-se o formalizado no projeto de implantação do 

SISTEMA e aplicativos. 

 

12.0 GARANTIAS 

 

12.1 A CONTRATADA garantirá à CONTRATANTE a correção de qualquer erros “bugs” de 

programação que gerem erros de execução do PROGRAMA, e a atualização das versões do 

PROGRAMA, no prazo de vigência deste contrato. 

 

12.2 A CONTRATADA garante o perfeito funcionamento do SISTEMA objeto deste contrato 

desde que o mesmo esteja corretamente instalado e seja operado em plataforma de hardware 

e software adequada e de origem idônea, como configuração mínima homologada pela 

CONTRATADA por escrito antes da implementação. 

 

12.3 A CONTRATADA declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de 

licenciar o uso do SISTEMA objeto deste contrato e que a licença aqui pactuada não infringe 

qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou 

ainda, preceitos legais nacionais ou estrangeiros. 

 

12.4 A CONTRATANTE garante à CONTRATADA, a qualquer tempo, acesso a sua sede e/ou 

banco de dados a fim de verificar o número de microcomputadores que utilizam as licenças de 

uso do SISTEMA objeto deste contrato. 



 

 

13.0 DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO “CLOUD” 

 

13.1 São objeto dos serviços de hospedagem em servidores virtuais: 

 

i) A hospedagem em servidores virtuais, individuais, alocados sob o conceito de nuvem pública 

(“Hospedagem em Cloud”), de software de propriedade da CONTRATADA, cujo direito de uso 

é regido por instrumento de cessão de direito de uso próprio firmado com a CONTRATANTE. 

ii) A prestação de serviços necessários a operação, nos termos do presente Contrato, para a 

operabilidade do SISTEMA, tais como o monitoramento, backup, administração, atualização, 

instalação e configuração (“Serviços Correlatos”) dos aplicativos fornecidos pela 

CONTRATADA eadquiridos pela CONTRATANTE. 

 

13.2 Todos os materiais, softwares, marcas, tecnologias, nomes e aplicativos fornecidos pela 

CONTRATADA para a Hospedagem em “Cloud” da Solução são protegidos pelas leis que 

regem o direito autoral, sendo de propriedade exclusiva da CONTRATADA. 

 

13.3 A CONTRATADA, na qualidade de administradora do serviço de Hospedagem em 

“Cloud”, terá a exclusiva posse das credenciais administrativas, não sendo possível sua 

delegação para a CONTRATANTE ou qualquer terceiro. 

 

13.4 A Hospedagem em “Cloud” deverá estar disponível 99% (noventa e nove por cento) do 

tempo, observadas as garantias de disponibilidade do Parceiro Cloud, conforme aplicável, bem 

como ressalvada a ocorrência de interrupções causadas por: 

 

a) insuficiência de conexão de internet (“Link”), fornecido pela fornecedora de serviços de 

telecomunicações à CONTRATANTE; 

b) falha na rede interna da CONTRATANTE; 

c) necessidade de realização de serviços de manutenção que exijam o desligamento 

temporário do SISTEMA; e 

d) casos fortuitos ou de força maior. 

 



 

13.5. O servidor virtual será devidamente instalado e configurado pela CONTRATA de acordo 

com as especificações técnicas necessárias à produção do SISTEMA, nos termos deste 

Contrato. 

 

13.6 A CONTRATADA será responsável pelo monitoramento de recursos e ações de 

normalização em caso de incidentes que influenciem no funcionamento do SISTEMA 

hospedado; 

 

13.7 Os serviços de atualização e manutenção corretiva serão realizados diretamente pelos 

profissionais da CONTRATADA, de acordo com as diretrizes dispostas no contrato de 

manutenção e suporte firmado entre as Partes. 

 

13.8 A CONTRATADA realizará cópias periódicas de segurança (“backup”) dos dados de 

propriedade da CONTRATANTE, inseridos através do SISTEMA. 

 

13.9 A CONTRATADA manterá apenas cópia da última versão do backup realizado, eliminado 

automaticamente as anteriores. 

 

14.0 DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

14.1-Este contrato será executado sob o regime de preço fixo e irreajustável, para cada uma 

das propostas orçamentárias que se sobrevenham. 

 

14.2-Ultrapassados 12(doze) meses, mediante o requerimento expresso da CONTRATADA, 

poderá haver reajustamento de preços, desde que, seja dado ciência à CONTRATANTE, e se 

dará da seguinte forma: 

 

14.3- Fica definido o IGP-M, como índice geral de preços básico a ser utilizado, observado os 

seguintes critérios: 

 

14.3.1-Na eleição do Índice: 

 



 

14.3.1.1- Dois meses de retroação da data base (mês da proposta); 

 

14.3.1.2-Dois meses de retroação de incidência. 

 

14.3.2- Na periodicidade: 

 

14.3.2.1-Será considerada a variação ocorrida no período de 12(doze) meses, a contar do mês 

da proposta, observada a retroação de dois meses na eleição dos índices. 

 

14.3.3-Na incidência: 

 

14.3.3.1- A variação verificada no período de 12 (doze) meses, apurada na forma citada nas 

cláusulas 14.3.1.1 e 14.3.1.2, será aplicada sobre o preço inicial. (da proposta) 

 

15.0 DAS PENALIDADES: 

 

15.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:  

15.1.1 Multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor do contrato, no caso da CONTRATADA 

executar os serviços por intermédio de terceiros sem a  expressa anuência da 

CONTRATANTE;  

15.1.2 Multa equivalente a 3,0% (três por cento) do montante não executado na  inexecução 

parcial do Contrato;  

15.1.3 Multa equivalente a 3,0% (três por cento) do valor do contrato na  inexecução total do 

mesmo;  

15.2 Pelo, não cumprimento, de qualquer das cláusulas do Contato, exceto aquelas cujas 

sanções são as já estabelecidas, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 1,0% (um por 

cento) do valor do Contrato e na reincidência, ao dobro, sem prejuízo da  responsabilidade civil 

e criminal que couber;  

15.3 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à CONTRATADA 

incidirão sempre sobre os valores do Contrato e descontadas do faturamento do mês 

correspondentes à falta cometida;  



 

 

16.0 DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.1 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE mediante autorização escrita e fundamentada pela sua Diretoria Geral. 

16.2 – O instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, em se 

verificando a ocorrência das situações de inexecução parcial ou total das cláusulas contratuais. 

16.3 - A infração a qualquer das cláusulas deste instrumento fundamentará a rescisão 

contratual, sem prejuízo das sanções constantes no presente instrumento desde que não haja 

justificativa aceita pela parte inocente, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, 

observado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte contrária. 

16.4 - O presente instrumento poderá ser denunciado por qualquer das partes mediante 

expressa notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

17.0 DO VALOR: 

17.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor total mensal estimado de R$___________ 

(_____________), perfazendo o valor global anual estimado de R$____________ 

(___________), 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 Fica eleito o foro desta Comarca de São Caetano do Sul para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente contrato. 

 

18.2 As parte por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer 

dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou 

aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, ou dados gerais em razão do presente 

contrato, de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido 

confiada, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, 

reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos, a qualquer tempo, salvo se houver 

consentimento expresso, em conjunto das mesmas ou se tais informações existirem livremente, 

previamente à formação deste contrato, sendo de conhecimento público, inerentes ao 



 

mercado, tipo de negócio ou à atividade das partes. Não se incluem sob as responsabilidades 

de confiabilidade aquelas informações que as partes puderem ter acesso por meio de outras 

fontes sem a responsabilidade de sigilo. As informações que já conheciam antes do evento da 

presente contratação, bem como não será exigível o compromisso de confidencialidade 

sempre que uma das partes ou terceiro devidamente autorizado, venha a dar publicidade 

àquelas informações. 

 

18.3 O memorial descritivo e seus Anexos que prescindiu a presente contratação fazem parte 

integrante desta avença 

 

 

 

E, por estarem às partes de comum acordo com as cláusulas, termos e condições do presente 

instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

São Caetano do Sul, xxxx de xxxxxx de 2017 

 

 

______________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 
 

  


