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Sistema Web SaúdeOnline 2.0
Sobre
Com o cenário atual dos municípios cada vez mais em decadência, principalmente na área
da saúde pública, que nós, dá Acesso Informática desenvolvemos um Sistema Web
moderno e eficiente, para gerenciamento e total controle sobre todos os setores da saúde
pública como, hospitais, farmácias, PSF’s, Centrais de Marcação de Exames… Um sistema
moderno, desenvolvido com as últimas tecnologias de computação e internet do mercado.
Sistema Web desenvolvido com o design responsivo, dando suporte para todas
plataformas conectadas à Internet, como tablets, notebooks, computadores e celulares.

Visão geral
Proposta para implantação do Sistema Web Saúde Online em todos os setores da rede de
saúde municipal, trata-se de um sistema web de gestão para gerenciamento, controle e
monitoramento do perfeito e eficiente funcionamento do Hospital Municipal, Secretaria
Municipal, PSF’s, Farmácia Pública e Central de Marcação de Exames. A fim de controlar
estoque, monitorar frequência de funcionários, controle na realização de procedimentos
dos profissionais da saúde, controle de câmeras de monitoramento em tempo real, aviso
de consultas através de SMS (celular) para os pacientes, controle de combustível utilizados
pelos carros oficiais, controle de viagens...



Objetivo geral do Sistema
● Central de marcação
●
●
●
●
●
●

Controlar com maior eficiência os exames e consultas
Disponibilizar ao paciente já cadastrado no sistema a marcação exames ou
consultas por telefone ou celular
Solicitações enviadas para a Secretaria de Saúde ou Gestor Municipal de forma
online.
Disponibilizar ao paciente já cadastrado no sistema a consulta de vagas ou
marcação de exames pela Internet, de forma online.
Avisos via SMS(mensagem de celular) para o paciente deixando ciente quanto a sua
consulta no dia seguinte
Acesso de qualquer máquina conectada a Internet para marcação de exames de
forma online

●
●

Controle de funcionários e pacientes com leitor biométrico
Gerenciamento de quantidades de vagas disponibilizada para cada marcador
individualmente
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● Hospital Municipal
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Controle total das fichas dos pacientes
Controle total dos procedimentos prestados pelos profissionais da saúde municipal
Controle e monitoramento das câmeras instaladas
Controle e monitoramento dos medicamentos utilizados pelos profissionais
Controle e monitoramento da frequência dos funcionários através de ponto
eletrônico
Solicitações enviadas para a Secretaria de Saúde ou Gestor Municipal de forma
online.
Controle total de estoque do material de limpeza e alimentação
Controle total das cargas horárias dos profissionais
Controle de funcionários e pacientes com leitor biométrico

● PSF’s
●
●
●
●

Controle de frequência dos profissionais contratados
Controle de estoque dos medicamentos, materiais, higiene e limpeza.
Controle e lançamentos online dos procedimentos realizados pelos profissionais.
Solicitações enviadas para a Secretaria de Saúde ou Gestor Municipal de forma
online.

● Secretaria Municipal de Saúde
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Solicitações enviadas para a Secretaria de Saúde ou Gestor Municipal de forma
online.
Controle do programa federal SIA.
Controle do programa federal Versia.
Controle do Programa DiPara.
Controle do Programa Siab.
Controle do Programa Sinan.
Controle Interno RH.
Controle de frequência com ponto eletrônico.
Recebimento online das informações gerais dos setores da saúde municipal.
Controle de funcionários e pacientes com leitor biométrico

● Unidade Odotológica
●
●
●
●

Controle e lançamento online dos procedimentos realizados
Controle dos cadastros dos pacientes online
Envío vía sistema dos procedimentos realizados em tempo real
Solicitação de material e medicamentos para o gestor via sistema de forma online
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Principais Vantagens
1. Controle total das informações manipuladas em todos os setores da rede municipal
de saúde.
2. Sistema de uso fácil (entrada de informações).
3. Segurança total de funcionários e pacientes com leitor biométrico (Biometria)
4. Treinamento específico para os funcionários de cada setor.
5. Monitoramento visual em tempo real dos principais setores da rede municipal de
saúde através de câmeras IP.
6. Diminuição no desperdício de materiais.
7. Controle total dos medicamentos administrados.
8. Diminuição do tempo ocioso de trabalho dos funcionários devido ao
monitoramento visual.
9. Economia drástica de papel, lapiz e caneta.
10. Diminuição de faltas dos funcionários devido ao ponto eletrônico.
11. Aumento da pontualidade do envio das informações através dos programas
federais (E-sus, sia, versia, di para, sinan, …).
12. Aumento da integração dos setores por meio eletrônico e online.
13. Diminuição de gastos com combustíveis devido o controle visual e eletrônico.
14. Controle ainda maior pelo gestor municipal devido aos relatórios e gráficos
estatísticos e estratégicos gerados pelo sistema.
15. Tomadas de decisões mais eficientes pelo gestor municipal devido às informações
precisas geradas pelo sistema.
16. Suporte instantaneo online.

Especificações
O Sistema Saúde Online é composto de vários módulos de gerenciamento, que são eles:

Módulo dos Central de Marcação de Exames (página para gerenciamento)
Neste módulo, os funcionários(marcadores) estarão responsáveis pelo gerenciamento da
marcação e regulação de exames e consultas.
1 - Cadastro do paciente.
2 - Cadastro e controle de tipos de exames e consultas.
3 - Gestão de consultas com data, hora e profissional.
4 - Relatórios e gráficos precisos, tanto estatísticos como estratégicos
5 - Recebimento de solicitações de marcação de consultas online via sistema pelos médicos
dos PSF’s\USF’s.
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6 - Controle de marcação por quantidade de consultas\marcador, dando assim
quantidades diferentes de consultas

Módulo dos PSF’s (página para gerenciamento)
Neste módulo, cada PSF estará encarregado do gerenciamento do seu posto de saúde.
1 - Cadastro do paciente.
2 - Controle do cadastro.
3 - Lançamento de procedimento realizado.
4 - Solicitação de medicamentos ou material de limpeza via sistema.
5 - Consultas diversas no banco de dados.
6 - Impressão de modelos de documentos como modelo de prontuário médico.
7 - Comunicação via CHAT para qualquer setor ou profissional da rede municipal de saúde.
8 - Envio de relatórios específicos via sistema online solicitadas pelo gestor municipal.

Módulo do Hospital Municipal (página para gerenciamento)
Neste módulo os funcionários técnicos e profissionais de saúde poderão realizar vários
serviços como consultas ao banco de dados, lançamentos de procedimentos e serviços,
realizar todo controle das parte interna do setor.
1 - Consulta ficha do paciente.
2 - Cadastro do paciente.
3 - Controle do atendimento do paciente.
4 - Lançamentos e consultas ao estoque de materiais.
5 - Lançamentos e consultas ao estoque de medicamentos.
6 - Marcação online de exames pela central de marcação de exames online.
7 - Agendamentos de consultas e retornos.
8 - Solicitações de materiais e medicamentos via sistema online para os gestores.
9 - Envio de relatórios específicos via sistema online solicitadas pelo gestor municipal.
10 - Gestão de relatórios e gráficos precisos, tanto estatísticos quanto estratégicos
11 - Monitoramento dos carros (ambulâncias) via sistema GPS (google maps) em tempo
real.
12 - Gestão de plantões dos funcionários de cada turno.

Módulo da Farmácia Municipal (página para gerenciamento)
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No módulo os funcionários técnicos e profissionais de saúde poderá fazer vários tipos de
serviços através do sistema de forma online, como:
1 - Cadastro e edição dos produtos do estoque, gestão completa de todo o medicamento.
2 - Lançamento de estoque assim que os medicamentos cheguem.
3 - Conversa via CHAT online com qualquer funcionário da rede municipal de saúde.
4 - Envio de relatórios específicos via sistema online solicitadas pelo gestor municipal.
5 - Impressão de modelos de documentos e gráficos precisos de relatórios
6 - Gestão Financeira dos produtos com valores e notas
7 - Aviso de chegada de medicamentos para lista de pacientes cadastrados via SMS(celular)
8 - Monitoramento da chegada das solicitações realizadas pelos médicos de cada PSF\USF
em tempo real
9 - Possibilidade de utilização do módulo Farmácia em todas as farmácias da rede

Módulo da Unidade Odontólogica (página para gerenciamento)
No módulo os funcionários técnicos e profissionais de saúde poderá fazer vários tipos de
serviços através do sistema de forma online, como:
1 - Cadastro e edição dos produtos do estoque (via celular).
2 - Controle do cadastro (via celular).
3 - Lançamento de procedimento realizado (via celular).
4 - Solicitação de medicamentos ou material de limpeza via sistema (via celular).
5 - Consultas diversas no banco de dados (via celular).
7 - Comunicação via CHAT para qualquer setor ou profissional da rede municipal de saúde
(via celular) .

Módulo da Secretaria Municipal de Saúde (página para gerenciamento)
No módulo os funcionários técnicos da Secretaria de Saúde poderá fazer vários tipos de
serviços através do sistema de forma online, como:
1 - Cadastro e edição de todos os cadastros realizados.
2 - Impressão de relatórios e gráficos das informações prestadas pelos profissionais da
rede municipal de saúde.
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3 - Realização de lançamentos diante aos relatórios das informações inseridas pelos
profissionais afim de alimentação dos programas federais.
4 - Diversos tipos de relatórios e gráficos estatísticos.
5 - Manipulação das informações a fim de melhorias nos serviços.
6 - Lançamento e elaboração da folha de pagamento dos funcionários.

Módulo do TFD (tratamento fora do domicílio) (página para gerenciamento)
No módulo os funcionários técnicos da Secretaria de Saúde poderá fazer vários tipos de
serviços através do sistema de forma online, como:
1 - Gestão completa dos pagamentos dos pacientes cadastrados no programa TFD
2 - Gestão completa das viagens realizadas e futuras, informando via SMS\celular tanto
para os pacientes, quanto para os motoristas, confirmando data, horário e destino da
viagem.
3 - Gerenciamento de recibos de pagamentos para prestação de contas junto à Prefeitura
4 - Impressão de relatórios e gráficos das informações prestadas pelos profissionais da
rede municipal de saúde.

Módulo do Gestor Municipal (página para gerenciamento com acesso total)
No módulo o Gestor Municipal ou qualquer funcionário habilitado e de posse da senha
administrativa poderá ter acesso total ao sistema, poderá gerenciar qualquer tipo de
informação possível no sistema, como:
1 - Administração de senhas do sistema.
2 - Administração de dados e informações técnicas do sistema.
3 - Gerência dos cadastros dos funcionários.
4 - Gerência dos cadastros dos pacientes.
5 - Impressão de quaisquer tipo de relatórios.
6 - Impressão de quaisquer tipo de gráficos.
7 - Visualização das câmeras de monitoramento de todos os setores da rede municipal de
saúde.
8 - Visualização dos relatórios dos pontos eletrônicos.
9 - Visualização e manipulação da folha de pagamento da folha de pagamento dos
funcionários.
10 - Controle total ao sistema Saúde Online
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Profissionais Envolvidos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
...

Técnicos (digitadores)
Médicos
Odontólogos
Enfermeiros
Aux. Enfermagem
Tec. Enfermagem
Farmacêuticos
Nutricionistas
Fisioterapeutas
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Imagens Ilustrativas do Saúde Online

Fonte ilustrativa: h
 ttp://www.acessoinfor.com.br/sms

