
 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 
 

O sistema de gerenciamento (software) deve apresentar no mínimo as seguintes 
especificações a seguir:  

 
1. Funcionar em rede sob um dos sistemas operacionais Windows NT Server, Windows 2008 Server, 
com as estações de trabalho rodando sob sistema operacional compatível com a Solução de 
Tecnologia da Informação (previsão futura de softwares livres nas estações); 
 

1.1 Os computadores das unidades serão conectados aos servidores de aplicação através de uma 
VPN ou rede sem fio (wireless) criada por um provedor local. A transmissão de dados entre as 
unidades de saúde e o local onde estão os servidores de aplicação será feita, 
preferencialmente,via rádio. Dentro das unidades serão criadas redes internas (INDOOR) via cabo 
de par trançado. O protocolo de transmissão é o TCP/IP, não sendo permitida emulação via 
terminal Server. 
 
1.2 Arquitetura 3 camadas, acessível localmente, rede sem fio ou pela Internet. 
 
1.3 O SOFTWARE deverá ser acessível a partir de estações de operação, configuradas 
com sistema operacional Linux ou Windows. 
 
1.4 Linguagem compilada. 
 

2. Preferencialmente Gerenciador de Banco de Dados Relacional do tipo Open Source ou Freeware. 
 
3. Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco de dados 
(por exemplo ORACLE, MICROSOFT SQL  hat n, DB2 e SYBASE SQL ANYWHERE) ou mesmo para 
o sistema operacional (por exemplo Sistema operacional Windows) a Administração aceitará desde 
que todos os custos para banco de dados, implantação nos servidores e nas estações de trabalho e 
de qualquer tipo de licenciamento sejam totalmente arcados pela CONTRATADA. 
 
4. Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;  
 
5. Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos 
dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das 
permissões de acesso individualizadas por usuário e função; 
 
6. Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código do operador e 
data da operação; 
 
7. Registrar o log da utilização de transações; 
 
8. Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas 
imediatamente após o término da transação; 
 
9. Ser baseado no conceito de controle de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados 
em quedas de energia e falhas de software/hardware; 
 
10. Possuir, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos sistemas aplicativos. Ex: Inclusão 
de requisição de material e estorno de requisição de material; 
 
11. Teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, de forma a facilitar o seu aprendizado e 
operação; 



 
 
 
12. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em 
arquivos txt, xls, com saída em disquete ou disco rígido e a seleção da impressora da rede desejada; 
 

12.1. Compatibilidade de Impressão Matricial, Jato de Tinta e Laser. 
 
13. Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral; 
 
14. Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os 
usuários; 
 
15. Assegurar a integração de dados de cada sistema, garantindo que a informação seja alimentada 
uma única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: sistemas, módulos ou 
funções; 
 
16. Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um 
determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação; 
 
17. Possuir rotinas seguras de backup e restore para facilitar os procedimentos relativos à segurança 
dos dados; 
 
18. Integração total entre seus módulos ou funções; 
 
19. Possuir teste de consistência dos dados de entrada (Ex: validade de datas, campos com 
preenchimento numérico, saldos, etc.), impedindo que erros sejam cometidos pelos usuários. 
 
Usos e Recursos 
 
- Exportação para: 
- BPA (Boletim de Produção Ambulatorial); 
- SIA (Sistema de Informação Ambulatorial); 
- SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica); 
- AIH (Autorização de Internação Hospitalar); 
- CADSUS (Cadastro Nacional de Usuários do SUS); 
- SIB (Sistema de Informação de Beneficiários); 
- PNI (Sistema Controle de Vacinas); 
- Sismama (Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama); 
- Siscolo (Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero); 
- APAC(s); 
- FPO. 
- SISAIH (Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado) 
- CIAH (Controle de Internação Hospitalar ) 
- Sigaf 
- E-sus 
 
Entre outros, conforme necessidade da prefeitura; 
 
- Importação das informações do Scnes e da tabela geral SIGTAP, CADSUS; 
- Controle de Teto Físico/Financeiro e Controle Orçamentário; 
- Relatório de prévia de produção para faturamento com quantidades e valores; 
- Dados pré-cadastrados do Sistema Único de Saúde – SUS (Tabelas Nacionais); 
- Manuais dos módulos para usuários.; 
- Padrão do uso de data (DD/MM/AAAA); 



 
 
- Padrão TISS e TUSS para convênios; 
- Genograma Familiar. 
- Envio de SMS para Pacientes 
- Integração com E-sus (Sistema Atenção Básica) 
- Sigaf (Farmácia de Minas) 
 
Administração do sistema: 
 
- Cadastro de mantenedoras; 
- Cadastro de informações da mantenedora e cadastro das unidades; 
- Cadastro das unidades; 
- Informação da localidade; 
- Tipo de unidade (Psf, hospital, laboratório, etc); 
- Personalização de fichas do prontuário de internação; 
- Cadastro de procedimentos da unidade; 
- FPO (Controle de procedimentos e orçamentos das unidades); 
- Controle e gerenciamento de P.P.I. ( Programação Pactuada Integrada); 
- Informações do Siab ( Cadastro de segmento, área, micro área, tipo de equipe); 
- Cadastro de serviços e classificação; 
- Cadastro de convênios e Procedimentos; 
- Importação de procedimentos do Sus e outros convênio; 
- Cadastro de agente comunitário de saúde; 
- Cadastro de conselho regional; 
- Cadastro de profissional; 
- Cadastro de classificação de atendimento; 
- Cadastro de carros da unidade.; 
- Cadastro de unidade de terceiros; 
- Configuração do acesso de usuário, com nomes, senhas, módulos e unidades de acesso; 
- Consulta e pesquisa ao Cid10; 
- Utilizar CBO; 
- Cadastramento de municípios com respectivo código IBGE; 
- Códigos de procedimentos com código interno, ou seja, que tenha duas opções de codificação, da 
tabela do SUS e do sistema; 
-Cadastro de Usuários Externos; 
- Tabelas de Procedimentos (Médicos e Exames). 
 
 Relatórios: 
 
- Profissional; 
- Atividade do Profissional; 
- Saldo da programação orçamentária municipal; 
- Saldo de PPI. 
 
Atendimento:  
 
- Cadastro de paciente gerando número único de prontuário no município: 
- Endereço, dados pessoais, documentos; 
- Emissão do cartão municipal; 
- Ficha de cadastro do prontuário; 
- Cadastro de vacina de outras localidade; 
- Cartão espelho de vacina; 
- Odontograma; 
- Controle de material e medicamento; 



 
 
- Cadastro e lançamento do sisprenatal; 
- Controle de receita medica; 
- Controle de óbito; 
- Controle de Atestados 
- Cadastro informações complementares (Siab), com todos os dados exigidos pelo siab (área, 
microárea, segmento, etc); 
- Cadastro de informações do E-SUS, atualizando os dados conforme as versões novas do sistema; 
- Atendimento de ambulatório médico; 
- Atendimento de ambulatório enfermagem; 
- Atendimento de ambulatório laboratório; 
- Atendimento de ambulatório raios-x; 
- Atendimento de ambulatório ultrassonografia; 
- Atendimento de ambulatório fisioterapia; 
- Atendimento de ambulatório odontologia; 
- Atendimento de ambulatório paramédicos; 
- Atendimento de ambulatório serviço social 
- Atendimento de ambulatório psicologia; 
- Atendimento de ambulatório educador físico; 
- Atendimento em Grupo 
- Atendimento Hospitalar 
- Pesquisa de ficha de atendimento; 
- Agendamento de consultas:  
- Agendamento de consultas e exames; 
- Escala de profissionais, agenda reprimida; 
- Manutenção de agendamento (Alterar data e hora geral e individual, incluir e excluir procedimentos, 
etc); 
-  Assistente Social: Dados da família, diagnóstico da residência, perfil social, setor vulnerável, índice 
de despesas; 
- Exportação e importação de dados de CADSUS; 
- TFD: Tratamento fora do Domicilio (Controle total de viagens e agendas de pacientes), com 
relatórios, emissão da guia de para o paciente, relação de viagens e pacientes para o motorista, 
quantidade de pessoas nos veículos e acompanhamentos das autorizações; 
- Controle completo de vacinas, com saídas de vacinas para pacientes e emissão do cartão de 
vacinação.  
- Mapa de localização de endereço dos pacientes; 
- Cadastro de todas as informações do Sismama (Sistema de Informação do Controle do Câncer de 
Mama); 
- Cadastro de todas as informações do Siscolo (Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero); 
- Atendimento de Pré/Pos Consulta; 
-Cadastro de Pacientes Externos; 
- Pesquisa de pacientes pelo nome da mãe, n°. Prontuário e Data de nascimento; 
- Atendimento de Assistência Social com Diagnostico , Planejamento Familiar, Avaliação Social, 
Controle de Orteses e Próteses.  
- Manutenção de Óbitos 
- Transferências de Leito Hospitalar 
- Prescrições de Material, Medicamento para pacientes internados 
 
 Relatórios: 
 
- Os atendimentos realizados por cada profissional dentro de determinado período; 
- Quantos e quais pacientes com hipertensão, diabetes, etc., foram atendidos dentro de determinado 
período; 



 
 
- Quantas vezes determinado paciente foi atendido durante determinado período, quais as datas, 
horários de atendimento e qual o procedimento e especialidade realizado; 
- Quantos atendimentos foram realizados de determinada Doença (CID-10); 
- Quantos pacientes foram atendidos de determinado município, ou de determinado bairro ou rua da 
cidade; 
- Atendimento por homônimo; 
- Atendimento por profissional; 
-Atendimento de agendamento; 
- Exames atendidos; 
- Custo do profissional; 
- Entrega de resultado; 
- Emissão geral do cartão de saúde;  
- Relação de todos os pacientes; 
- Internação com relação de alta, previsão de alta, censo diário, pacientes internados; 
- Internações psiquiátricas; 
- Atendimento do Sisprenatal com previsão de parto, adesão até 120 dias, faltas, quantidade de 
consultas, atendimentos Sisprenatal encerrados, e movimento do Sisprenatal. 
- Censo Diário Hospitalar 
- Previsão de Alta 
- Cidades Atendidas Hospitalar 
- Transferências de Internação 
- Diário de Entrada e Saída Internação 
- Internação por Área 
- Relatório de Atestados por Dia, Tratamento, Setor. 
- Pacientes doadores de sangue 
- Relação de Bolsa Família 
- Aniversariantes 
- Tipos de Cancelamento de Atendimento 
- Atendimentos por Faixa etária por classificação 
- Famílias por agente de saúde 
- Consolidado de famílias  
- Grau de Escolaridade por família 
- Doença por área 
 
S.A.D.T :  
 
- Cadastro de exames de laboratório e raio-x  e personalizado; 
- Cadastro de exames por Kit de Exames e códigos de procedimentos (sigtap) para fins de produção 
automática; 
- Emissão de laudos de raio-x personalizado (Ambulatório e internação); 
- Emissão de resultados de laboratório personalizado incluindo métodos, valores de referencia e 
material; 
- Ecocardiograma; 
- Controle imunológico (Controle de rede de frio, mapa de aplicações diária, boletim de doses 
aplicadas de vacinas, movimento de estoque de insumos, movimento mensal de vacinas e soros, 
controle diário de vacinação, vacinas pendentes); 
- Orçamento de exames; 
- Acompanhamento de Exames (Emissão de exames por lote, mapa de resumo, exames realizados 
por paciente, convênio e geral, consolidado de atendimento e resultado); 
- Consulta de atendimento por técnico; 
- Controle de acesso de menus por usuário; 
- Relatório do SADT de Terceiros; 
- Relação de Órtese e Próteses. 



 
 
 Relatórios: 
 
- Laboratório: 
- Emissão de exames por lote;  
- Mapa de resumo;  
- Exames realizados por convênio, por paciente e geral;  
- Relação geral de todos os exames;  
- Consolidado de atendimento e resultado; 
- Radiologia:  
- Exames realizados por convênio, por paciente e geral;  
- Atendimento por técnico e relatório de laudos. 
 
Estoque/Almoxarifado : 
 
- Cadastro:  
- Cadastro de centro de custos; 
- Cadastro de pacientes no Prontuário de Registro Farmacêutico conforme  dados obrigatórios do 
SIGAF; 
- Exportação para o SIGAF das entradas e saídas de materiais/medicamentos e do Prontuário de 
Registro Farmacêutico; 
- Grupo de estoque; 
- Horário de prescrição de medicamentos; 
- Cadastro de produtos (materiais e medicamentos); 
- Mensagem de alerta quando um material/medicamento atingir a quantidade mínima, máxima e de 
segurança conforme cadastro do item; 
- Fornecedor; 
- Transportadora; 
- Entrada de material e medicamentos: 
- Controle de entrada de materiais por licitação; 
- Informações da nota fiscal; 
- Dados do produto; 
- Entrada de vacina;  
- Contas a pagar; 
- Saída de material e medicamentos:  
- Tipos personalizados de saída (ambulatório, unidade, paciente, perda, acerto); 
- Informação sobre o destino; 
- Dados do produto; 
- Saída por kit de material e medicamentos, etc; 
- Estorno e transferência de produtos do estoque; 
- Verificação e aviso de medicação e lotes para vencimento; 
- Classificação do estoque  pela curva abc.; 
- Lançamento de medicamento de outras farmácias; 
- Impressão de etiquetas e códigos de barra dos materiais e medicamentos; 
- Entrada e saída utilizando leitor de código de barras para agilizar os atendimentos; 
- Controle de medicamentos controlados; 
- Exportação do cadastro de material e medicamentos para planilha; 
- Impressão em impressora de 33 colunas; 
- Controle de entrada e saída de licitação; 
- Controle por período de entrega de medicamentos para o paciente; 
- Transferência entre grupos de estoque no município; 
- Comprovante de entrega de material e medicamentos; 
 
- Relatórios: 



 
 
 
- Saída por ambulatório;  
- Por lote,unidade, paciente;  
- Transferência; 
- Transferência de centro de custo geral;  
- Fechamento contábil; 
- Centro de custo de saída;  
- Conferência de saída por grupo de estoque;  
- Saída de produto por paciente; 
- Remédios controlados; 
- Saída por referencias; 
- Entrada de lote, por fornecedor por nota fiscal;  
- Relação de nota fiscal, por centro de custo; 
- Movimento diário; 
- Necessidade do estoque;  
- Consumo médio trimestral;  
- Saldo do estoque de (Material e Medicamento, por período, vacina e licitação);  
- Relação de data de validade (Vacina, Material e Medicamento, e Materiais e Medicamentos 
vencidos); 
- Emissão de etiquetas pequenas e grandes;  
- Gráficos de entrada de fornecedor e saída por unidade;  
- Relação de produtos; 
- Contagem do estoque;  
- Inventário; 
- Curva ABC;  
- Relação de medicamentos reservados para pacientes;  
- Emissão do SISAFE (Sistema de Acompanhamento da Farmácia Essencial);  
- Fechamento mensal contábil. 
- Nível de Estoque 
- Relação de produtos em falta 
- Mapa de psicotrópico; 
 
Produção: 
 
- Produção de ambulatório:  
- Faturamento de atendimento médico; 
- Faturamento de exames; 
- Faturamento por convênios; 
- Produção de agente comunitário de saúde; 
- Produção PMA2; 
- Produção da Vigilância Sanitária; 
- Cancelamento de atendimento; 
- Processa produção de acordo com o período cadastrado (personalizado); 
- Relatório de consistência mostrando advertências e erros; 
- Modos de produção, tanto automático (lançamento e codificações das fichas) quanto manual 
(lançamento das fichas posteriores); 
- Exportação para os sistemas do governo: BPA, SISPRENATAL, SIAB, E-SUS, AIH, HIPERDIA, PNI, 
SISCOLO, SISMAMA, FPO, CIH, APAC, TISS, TUSS; 
- Importação de FPO; 
- Realizar consistências exigidas pelo SIA SUS na geração de BPA´s; 
- Possibilitar a reapresentação de produções anteriores; 
- Relatório do faturamento global e por especialidade; 
- Resumo do faturamento por procedimento; 



 
 
- Resumo da Produção dos Médicos (Sintético e Analítico); 
- Relatório de Avaliação do Corpo Clínico; 
- Relatório de Procedimentos Especiais; 
- Relatório de Honorários Profissionais Procedimentos Especiais; 
- Sistema para Controle de Faturamento de Ambulatório SUS; 
- Controle do faturamento das contas Ambulatoriais; 
- Fatura de Honorários Médicos SIA/SUS; 
- Estatística para o SIA/SUS; 
- Relação Analítica de Procedimentos (Quantidade x Valor); 
- Gerar mídia magnética para entrega ao SIA/SUS; 
- Estatísticas mensais. 
- Consistência do Cartão nacional do paciente 
 
Relatórios: 
 
- Produção Ambulatorial:  
- BPA;  
- Produção por especialidade;  
- Por classificação; 
- Conferência; 
- Relatório nosocomial; 
- Faturamento por classificação analítico; 
- Total gasto por FAA; 
- FAA não processada; 
- FAA cancelada;  
- FAA produzidas; 
- Atendimento por profissional; 
- Procedimento por atendimento; 
- Atendimento por município; 
- Classificação de atendimento por paciente; 
 
Gestor : 
 
- Atendimento: 
- Estatística por convênios; 
- Estatística por especialidade; 
- Estatística por profissional; 
- Estatística por unidade; 
- Estatística por tipo de procedimento; 
- Estatística por clínicas; 
- Estatística por faixa etária; 
- Estatística por sexo; 
- Estatística do TFD; 
- Estatística do Sisprenatal. 
- Geração de Gráficos com opção de exportar de todas as estatísticas acima descritas 
 
Estoque: 
 
- Estatística por entrada; 
- Estatística por saída; 
- Estatística por itens abaixo do mínimo; 
- Geração de Gráficos com opção de exportar de todas as estatísticas acima descritas 
 



 
 
Produção: 
 
- Estatística por convênios; 
- Estatística por especialidade; 
- Estatística por profissional; 
- Estatística por unidade; 
- Estatística de produção de agente de saúde. 
- Geração de Gráficos com opção de exportar de todas as estatísticas acima descritas 
 
S.A.D.T: 
 
- Estatística por convênios; 
- Estatística por unidade; 
- Estatística por exames. 
- Geração de Gráficos com opção de exportar de todas as estatísticas acima descritas 
 
 Relatórios gerenciais: 
 
- Quantidade de procedimentos; 
- Procedimentos realizados; 
- Fornecimento de medicamentos; 
- Relatórios de viagens de TFD; 
- Produção e marcadores de PSF; 
- Produção geral; 
- Resumo Geral em forma de Gráficos para Gestão Municipal; 
- Exportação dos gráficos para planilhas e editores de textos e imagens. 
 
P.E.P (Prontuário eletrônico do paciente):  
 
- Atendimento médico; 
- Triagem do paciente (pulso, temperatura, diabetes, e IMC (índice de massa corpórea) ; 
- Acesso à prontuários anteriores; 
- Exames solicitados; 
- Medicamentos receitados; 
- Atestados; 
- Receitas; 
- Manipulação de imagens de laudos; 
- Todas as informações referentes ao paciente estarão contidas no P.E.P. entre eles: Exames de 
laboratório, radiológico, receitas, atestados, atendimentos anteriores, pedido de exame, gráficos 
comparativos de peso e altura. 
 
Prontuário eletrônico de Fisioterapia: 
 
-Anamnse Cavistar; 
- Avaliação Estética 
- Avaliação Postural 
- Acesso à prontuários anteriores; 
 
 
Vigilância em Saúde: 
 
- Cadastro de Vacina; 
- Cadastro de Servidor; 



 
 
- Auto Termo de Vigilância Sanitária; 
- Produção da vigilância Sanitária; 
- Denuncia de Vigilância Sanitária; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Requerimento; 
- Emissão de Alvará Sanitário; 
- Investigação de Doença de Chagas; 
- Investigação de Anti-Rábico; 
- Investigação de Animais Peçonhentos; 
- Investigação de Epizootia; 
- Investigação de Febre Amarela; 
- Investigação de Leptospirose; 
- Investigação de LTA; 
- Investigação de Raiva Humana; 
- Investigação de Esquistossomose; 
- Exames Helmintos; 
- Auto de Intimação de Multa; 
- Notificação de Estabelecimento; 
- Notificação de Imóvel; 
- Diário de Coproscopia e Tratamento; 
- Pesquisa Larvária; 
- Tratamento Anti-Vetorial; 
- Controle Semanal de Servidor; 
 
Relatórios: 
 
- Saldo de Estoque de Vacina; 
- Movimento Mensal de Vacinas e Soros; 
- Controle Diário de Vacinação; 
- Movimento de Estoque de Insumos; 
- Controle de Rede de Frios; 
- Mapa de Aplicação Diária; 
- Boletim de Doses Aplicadas de Vacinas; 
- Vacinas Pendentes; 
- Data de Validade da Vacina; 
- Resumo Semanal Entomológica. 
 
Folha de Pagamento: 
 
- Cadastro de setor; 
- Cadastro de funcionário; 
- Cadastro de horário de trabalho; 
- Cadastro de Tipo de afastamento; 
 - Cadastro de IRRF; 
- Cadastro de GRCI; 
- Cadastro de sindicato; 
- Cadastro de cargo; 
- Cadastro de proventos e descontos; 
- Cadastro de INSS; 
- Cadastro de tipo de rescisão; 
- Cadastro de função; 
 
Movimentação 



 
 
 
- Lançamento/controle de férias ( período aquisitivo, período de gozo, retorno ao trabalho, vendeu, 
tirou); 
- Controle de 13º salário (1ª e 2ª parcela, valor e valor da parcela); 
- Lançamento de adiantamento de salário; 
- Lançamento de rescisão de contrato com os valores a serem pagos, informando os proventos e 
deduções; 
 - Controle de afastamento, data de afastamento, quantidade de dias afastados  e tipo de 
afastamento; 
- Lançamento de folha de pagamento, controle de horas extras; 
- Controle de serviços prestados por funcionários terceirizados; 
 
Relatórios 
 
 - Férias por período, unidade e funcionário; 
- Contrato de experiência e contrato; 
- Declaração de salário família, recibo de entrega a CTPS e FGTS; 
- Folha de pagamento mensal; 
- Rescisão por período, unidade e tipo de rescisão; 
- Relatório mensal de folha de pagamento; 
- De afastamento; 
- De faltas; 
- De diárias dos motoristas; 
- De funções; 
- De horas extras lançadas por período; 
 
 

São João Batista do Glória, 06 de junho de 2019 
 
 

Weylane Nogueira da Silva Cintra 
Secretária Municipal de Saúde 


