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MANUAL DO USUÁRIO
SISTEMA..................: SADT - SISTEMA AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA
Sistema para registro, controle e acompanhamento de pedidos de exames, analise de laudos,
e gerenciamento de processos para execução de exames.

Conteúdo
1.

Acesso ao sistema ................................................................................................................. 6
a.

Login .................................................................................................................................. 6

b.

Perfil .................................................................................................................................. 7

2.

Gerencial ................................................................................................................................ 8
a.

Meu SADT ......................................................................................................................... 8

b.

SADT ............................................................................................................................. .... 9

c.

Exame ............................................................................................................................. 10

d.

Favorito............................................................................................................................ 11

e.

Posto ............................................................................................................................... 12

f.

Médico Externo................................................................................................................ 14

g.

Clínica de Atuação .......................................................................................................... 15

h.

Template - Lista ............................................................................................................... 16

i.

Propriedade - Lista .......................................................................................................... 19

j.

Template - Migração........................................................................................................ 21

k.

Security - Grupo .............................................................................................................. 22

l.

Permissão Exames.......................................................................................................... 24

m.

Impressos e Relatórios.................................................................................................... 26

n.

Imprimir Resultado SAME ............................................................................................... 27

o.

Imprimir Resultado POSTO............................................................................................. 29

p.

Imprimir Resultado CCIH ................................................................................................ 31

q.

Resultado de Internados ................................................................................................. 33

3.

Fluxo Operacional ................................................................................................................ 34

4.

Solicitação ............................................................................................................................ 35
a.

Nova Solicitação .............................................................................................................. 35

b.

Solicitação Manual HU .................................................................................................... 42

c.

Troca de Pedidos ............................................................................................................ 43

d.

Coleta .............................................................................................................................. 45
i.

Atendimento ................................................................................................................ 45

ii.

Execução ..................................................................................................................... 47

iii.

Estorno ........................................................................................................................ 48

e.

Consultar Situação .......................................................................................................... 49

f.

Consultar Solicitação - Resultado ................................................................................... 50
2

Manual de utilização - sistema SADT

i.

Histórico....................................................................................................................... 51

ii.

Detalhes ...................................................................................................................... 52

iii.
g.

Ver Resultado .............................................................................................................. 53
Consulta Tabular ............................................................................................................. 55

i.

Lista (criação e manutenção da consulta tabular) ...................................................... 55

ii.

Realizar Consulta ....................................................................................................... 57

3

Manual de utilização - sistema SADT

1. Acesso ao sistema
O acesso ao sistema SADT pode ser realizado através do ícone do menu principal de módulos
do sistema HU, ou através de link web direto no endereço http://sadt/sadt.

O acesso através do módulo HU direciona o usuário automaticamente para o navegador
padrão Internet Explorer, ficando algumas funcionalidade e configurações utilizadas no sistema
a critério dos parâmetros definidos neste navegador.
O acesso através do link de endereço web permite ao usuário escolher o navegador de sua
preferência entre os principais do mercado atual, como Internet Explorer, Google Chrome ou
Safari, ficando algumas funcionalidade e configurações utilizadas no sistema a critério dos
parâmetros definidos no navegador escolhido.

a. Login
Ao acessar o sistema o usuário deverá autenticar sua identidade através de login com usuário
e senha. Os dados de login são os mesmos utilizados para acesso nos sistemas Apolo.
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A autenticação de login conta com recursos de segurança como a validação do preenchimento
de dados, validação de usuário com permissão de acesso ao sistema e validação do período
de vigência do acesso.
Caso o usuário não consiga fazer o login é necessário procurar o depto. de informática HU
para verificação das permissões e validade do acesso.

b. Perfil
Através da autenticação do login é feito o gerenciamento do Perfil de acesso dos usuários para
processos, telas e operações disponíveis no sistema, assegurando que cada usuário tenha
acesso somente as atividades correspondentes a sua área de atuação.
Os perfis de acesso são divididos em categorias, as principais aplicadas no sistema são:









Médicos: profissionais habilitados em conselhos de medicina aptos a solicitar exames,
registrar coletas de material biológico e consultar laudos;
Residentes: profissionais habilitados em conselhos de medicina aptos a solicitar
exames, registrar coletas de material biológico e consultar laudos;
Alunos/Internos: estudantes supervisionados aptos a solicitar exames, registrar
coletas de material biológico e consultar laudos;
Enfermagem: profissionais habilitados no conselho de enfermagem aptos a solicitar
exames, registrar coletas de material biológico e consultar laudos;
Técnico e Auxiliar de Enfermagem: profissionais técnicos e auxiliares da equipe de
enfermagem aptos a registrar coletas de material biológico;
Áreas executoras: grupo de profissionais responsáveis pela execução de exames,
aptos a realizar e disponibilizar os resultados. (as áreas executoras possuem
subdivisão de perfis conforme as atividades de cada integrante do grupo);
Administrador: profissionais gestores do sistema aptos a realizar cadastros,
permissões de acesso, alterar configurações e parâmetros, prestadores de suporte
geral das funcionalidades do sistema.

Para todos os perfis de acesso após a realização do login existe a validação de tempo de
inatividade da sessão, expirando o acesso após 10 minutos sem executar nenhuma ação no
sistema. Caso a sessão expire o usuário deverá autenticar novamente o acesso com a senha,
para o mesmo login, ou com o usuário e senha caso seja um login diferente. Para as
autenticações de mesmo login o sistema mantém a tela e dados que estavam parados no
momento que expirou a sessão. O contador de tempo de sessão fica disponível no canto
superior esquerdo da tela.


Exemplo de acesso com perfil Administrador:

1

5

2

4

3

1.
2.
3.
4.
5.

Identificação do usuário logado na sessão no sistema;
Contador de tempo de inatividade da sessão;
Opções de Menu de acordo com o perfil do usuário logado no sistema;
Botão Sair para encerrar a sessão do usuário;
Consulta e acesso para alteração do Local de Impressão do usuário logado no sistema;
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2. Gerencial
Algumas configurações, cadastros e gerenciamento de atividades podem ser realizadas
através de interface do sistema. No menu principal 'Gerencial' temos acesso a uma série de
funções que serão detalhadas a seguir, respeitando as restrições do perfil de cada usuário.

a. Meu SADT
O usuário pode configurar alguns parâmetros de uso pessoal dos recursos do sistema SADT,
permitindo indicar suas preferências de utilização do sistema.
Este acesso fica disponível para todos os perfis do sistema, através do menu Gerencial - Meu
SADT.

Na tela basta preencher os indicadores desejados e clicar no botão 'Salvar' para validar as
alterações.
Opções de configuração:










Redirecionar para a página: permite que o usuário escolha uma tela do sistema para
ser direcionada assim que fizer o login. Por exemplo, um medico que normalmente
tem como primeira atividade consultar os resultados do paciente, pode indicar a tela de
'Consultar Resultado' como sua página inicial, e fazer, quando necessário, os demais
acessos do seu perfil através das opções de menu;
Local para impressão: o usuário deve indicar o local que está atuando para
impressão de etiquetas e relatório automáticos. O local pode ser indicado através do
código de identificação ou da lista de nomes com opções pré-definidas;
Selecionar Local de impressão ao entrar no sistema: permite que o usuário escolha
se deseja alterar o local de impressão cada vez que acessar o sistema, ou se o local é
fixo e pretende alterar somente se necessário (através desta tela);
Imprimir .... automaticamente: permite que o usuário indique quais relatórios, e
etiqueta, devem ser impressos automaticamente durante a execução dos processos do
sistema com seu login (considerando apenas os processos que o usuário tem acesso);
Alterar senha: permite que o usuário altere sua senha de acesso ao sistema
(considerar que será alterada a senha geral do usuário no sistema Apolo);
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b. SADT
Os administradores do sistema podem consultar a lista de SADT's cadastrados no sistema
através de uma interface. É importante enfatizar que este acesso é valido, atualmente, apenas
para consulta do cadastro, as funções de alteração, inativação ou inclusão de um novo
cadastro devem ser realizadas diretamente na base de dados do sistema através de script.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial SADT.

Na tela o usuário visualiza a lista dos SADT's cadastrados no sistema, exibidos em ordem
alfabética e com o indicador de atividade:



cadeado aberto = ATIVO
cadeado fechado = INATIVO

Para consultar um registro especifico pode ser utilizado as opções de filtro por aproximação de
Nome do SADT e/ou Sigla do SADT.
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c. Exame
Os administradores do sistema podem consultar a lista de Exames cadastrados no sistema
através de uma interface. É importante enfatizar que este acesso é valido, atualmente, apenas
para consulta do cadastro, as funções de alteração, inativação ou inclusão de um novo
cadastro devem ser realizadas diretamente na base de dados do sistema através de script.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Exame.

Na tela o usuário visualiza a lista dos Exames cadastrados no sistema, exibidos em ordem
alfabética e com o indicador de atividade:



cadeado aberto = ATIVO
cadeado fechado = INATIVO

Para consultar um registro especifico pode ser utilizado as opções de filtro por Código do
exame e/ou filtro por aproximação de Nome do exame.
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d. Favorito
De acordo com o conceito de personalização do sistema por usuário, a opção de cadastro de
Favorito permite que cada usuário com acesso a função de Solicitação de Exames, configure
um ou vários grupos de exames preferenciais para auxiliar a criação da solicitação.
Normalmente utilizado para agrupar exames de rotina, ou os comumente solicitados de acordo
com uma hipótese diagnostica do paciente, o cadastro de favorito é pessoal, e somente o
usuário que cadastrou poderá visualizar, editar e utilizar seu favorito em uma solicitação.
Para o perfil de usuário Administrador é possível indicar no momento de cadastro de um
favorito que ele é do tipo 'Global', e neste caso ele será exibido para utilização na tela de
solicitação de todos os demais usuários do sistema (a manutenção continua associada apenas
ao usuário de criação).
Este acesso fica disponível apenas para os perfis de usuários solicitantes de exames, através
do menu Gerencial - Favorito.

Na tela o usuário visualiza a lista com o nome de identificação de seus favoritos, a indicação do
tipo (se global ou não), a situação (vermelho = INATIVO / verde = ATIVO), o acesso para
edição do favorito e o acesso para criação de um novo favorito.




Editar: Para consultar, excluir ou incluir exames relacionados a um favorito. Após
realizar a alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
operação.
Criar novo favorito: Para criar um novo favorito o usuário deverá indicar um Nome de
identificação e incluir os exames desejados. Após preencher os dados necessários o
usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.
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e. Posto
É possível transcrever para sistema SADT pedidos manuais de exames de laboratório clínico
solicitados através do 'Posto de Saúde' atendidos no HU. Esta transcrição é feita através de
importação de planilha Excel permitindo gerar vários pedidos de pacientes diferentes ao
mesmo tempo, desde que a procedência e o responsável pela solicitação sejam os mesmos.
Este acesso fica disponível apenas para os perfis de usuário responsáveis por pedidos de
posto de saúde, através do menu Gerencial - Posto.

Na tela o usuário deverá preencher a procedência, o profissional responsável, e importar a
planilha com os dados dos pedidos:






Procedência: Campo pré-definido para identificação da origem de um paciente. O
usuário pode digitar o código da procedência ou clicar no botão 'lupa' para pesquisar
em uma lista. Exemplo: '056- SUS BUTANTA/Convenios - CS II BUTANTA'.
Profissional responsável: Campo para preenchimento do numero CRM do médico do
posto responsável pelos pedido de exame. Este CRM deve estar previamente
cadastrado e ativo no sistema SADT (ver assunto 'medico externo' deste manual).
Importar: A planilha para importação dos pedidos deve ter um formato padrão de
informações do paciente sendo necessário 5 colunas consideradas a partir da segunda
linha para: Número CNS, Nome, Sexo (M ou F), Data de Nascimento (dd/mm/aaaa) e
Código do Exame. Exemplo de preenchimento de planilha:

Existem verificações de validação dos dados importados para o sistema, sendo exibido
mensagens de alerta caso alguma linha/coluna da planilha não esteja de acordo com o pré
definido para transcrição do pedido.
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Após importar a planilha será exibido na tela os dados validos da importação, o usuário pode
excluir alguma linha que não deseja considerar para a transcrição, através do botão 'lixeira':

Caso o paciente importado não tenha uma matricula HU será gerado automaticamente uma
matricula temporária. (identificação do paciente através do número CNS)
Estando de acordo com os dados na tela o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
criação dos pedidos.
Os pedidos são criados com a situação 'Aguardando Coleta' e o sistema gera a impressão
automática das etiquetas de amostra de acordo com o local de impressão do usuário logado no
sistema.
As demais etapas de andamento dos exames gerados pelo posto são realizadas através do
processo normal de operação do sistema.
Na tela do Posto fica disponível a informação de um usuário e senha padrão para consulta web
dos resultados destes pedidos transcritos para o sistema SADT. Esta senha, atualmente, tem
finalidade de acesso para um responsável gerencial do posto consultar e imprimir os resultados
dos pacientes que continuarão o atendimento médico no posto de saúde.
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f. Médico Externo
É possível cadastrar profissionais externos ao HU, habilitados no conselho de medicina (CRM),
para utilização como responsáveis em solicitações de exames.
Estes profissionais externos são utilizados para identificação de responsável na importação de
pedidos do posto de saúde e na transcrição de pedidos por funcionários administrativos HU.
O cadastro de um profissional externo deve ser realizado apenas uma vez, permitindo ao
usuário consultar e editar o cadastro quando necessário. Considerar que apenas quando
previamente cadastrado e ativo no sistema, um médico externo poderá ser utilizado como
responsável nos pedidos possíveis.
Este acesso fica disponível apenas para os perfis de usuário responsáveis por cadastros de
médicos externos, através do menu Gerencial - Médico Externo.

Na tela o usuário visualiza a lista com o nome de identificação do médico externo, o CRM, a
indicação do tipo (se Posto, Sesmt ou Outros), a situação (vermelho = INATIVO / verde =
ATIVO), o acesso para edição do cadastro e o acesso para criação de um novo cadastro.



Alterar: Para editar as informações cadastrada para um médico externo. Após realizar
a alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.
Criar novo: Para incluir o cadastro de um novo médico externo, o usuário deverá
indicar o Nome de identificação, o número do CRM e o tipo de cadastro (para indicar
onde normalmente o nome do médico é utilizado no sistema). Após preencher os
dados necessários o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.

É importante ressaltar que médicos funcionários do HU não fazem parte desta lista de
cadastro de 'médico externo', de modo que o CRM destes profissionais não deve ser
utilizado para transcrever pedidos por outros profissionais administrativos.
12
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g. Clínica de Atuação
Para atender as regras de segurança e funcionalidade do sistema, é necessário que estejam
previamente cadastradas as Clinicas de Especialidades do HU e o médico responsável por
cada clinica. Esta informação será utilizada no momento de criação de pedidos de exames por
Alunos/Internos.
O Aluno/Interno HU tem permissão para solicitação de pedidos de exames, porém na condição
de estudante supervisionado, este tipo de usuário deve indicar a clinica que está atuando no
momento da criação do pedido, e através da clinica será identificado no pedido quem é o
médico responsável pela supervisão deste Aluno/Interno.
Para cada descrição de clinica pode ser relacionado apenas um médico responsável, e se
necessário deve ser criado novas clinicas como divisão de uma mesma para mais de um
médico responsável.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Clínica de Atuação.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação da Clinica, o CRM e o nome do Médico
Responsável, a situação (vermelho = INATIVO / verde = ATIVO), o acesso para edição do
cadastro e o acesso para criação de um novo cadastro.



Alterar: Para editar as informações cadastrada para uma clinica. Após realizar a
alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.
Criar novo: Para incluir o cadastro de uma nova clinica, o usuário deverá indicar um
Nome de identificação para a clinica, e o CRM valido de um profissional HU. Após
preencher os dados necessários o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
operação.
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h. Template - Lista
No SADT foi desenvolvido um recurso baseado no conceito Templates para a criação das
páginas variáveis de campos para Complementos de Pedido, Complementos de Coleta,
Máscara Manual de Resultado e Máscara Digital de Resultado.
A interface do sistema permite a criação e personalização de templates utilizando a linguagem
padrão HTML e alguns recursos desenvolvidos especificamente para o SADT.
Os templates podem compor textos fixos, imagens, ou campos (ver assunto 'Propriedades'
deste manual) para preenchimento de informações que serão armazenadas na base de dados;
e devem ser associado aos exames (um ou vários), e de acordo com o tipo, atividade e ordem
são exibidos nos respectivos processos do sistema para interação com o usuário.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Template - Lista.

Na tela são exibidas as opções de filtro da listagem por :






Nome: campo texto de aproximação para busca por nome de identificação do template;
SADT: campo lista para seleção de um SADT relacionado aos templates;
Código Exame: campo numérico para busca por código do exame;
Tipo Template: campo lista para seleção do tipo de template (Resultado, Pedido,
Coleta, Máscara);
Mostrar somente templates ativos: opção de marcação para exibir na lista somente
templates ativos.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação do template, o tipo, a data de criação, a
situação (vermelho = INATIVO / verde = ATIVO), a indicação de quantidade de resultados
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associados a ele, o acesso para substituição do template, o acesso para alteração do template,
o acesso para exclusão do template, e o acesso para a criação de um novo template.
Os acessos para ações relacionadas ao template ficam disponíveis de acordo com regras de
segurança da situação e/ou uso do template.








Substituir: Conforme ocorre a necessidade de manutenção de um template em
utilização no sistema é possível fazer a substituição de um modelo gerando uma cópia
e modificando apenas o que for necessário. O novo template deve ser ativado
substituindo assim o anterior que ficará inativo.
Alterar: A opção de alteração de um template é valida e fica disponível somente para
os templates criados que ainda não tenham nenhum resultado associado a ele. A partir
do momento que o template já foi utilizado o HTML não pode mais ser editado e fica
disponível apenas para consulta e substituição. (apenas a manutenção para
incluir/excluir exames fica disponível)
Excluir: A opção de exclusão de um template fica disponível somente para templates
inativos e que não tenham nenhum resultado associado a ele. A partir do momento que
o template já foi utilizado ele não pode mais ser excluído, se não deseja mais utiliza-lo
ele deve permanecer na situação inativo.
Criar Novo: Para criação de um novo template o usuário deverá indicar um nome de
identificação, um tipo, o template HTML, e associar os exames. Após preencher os
dados necessários o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.
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Existem algumas tags HTML e parâmetros de uso padrão nos templates, exemplos:

Atenção: é de extrema importância a correta criação e manutenção dos template.
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i. Propriedade - Lista
No SADT foi desenvolvido um recurso para criação de propriedades, que são campos (no
antigo SADT equivale aos componentes do tipo 'c') previamente definidos para utilização nos
templates para armazenamento de dados.
As propriedades são criadas com a indicação de uma label e definição do tipo campo e dado
que vai armazenar, e podem ser utilizadas em um ou vários templates.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Propriedade-Lista.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação de ID da propriedade (código sequencial
interno do sistema), identificação de Nome da Propriedade (este nome corresponde ao código
do componente no antigo SADT e ao número LIS da interface), Label, Tipo, Resultados
(quantidade de resultados associados ao campo), Templates (quantidade de templates em que
o campo está associado), o acesso para edição do cadastro e o acesso para criação de um
novo cadastro.




Alterar: Somente é possível editar as informações de nome e label se a propriedade
ainda não estiver associada a nenhum template. Uma propriedade não pode ser
excluída, ela apenas pode não estar relacionada a um template. Após realizar a
alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação.
Criar novo: Para incluir o cadastro de uma nova propriedade, o usuário deverá indicar
um nome para a propriedade, uma label (dependendo do tipo) e definir um Tipo de
Propriedade, sendo as opções de tipo disponíveis no sistema:
o Text = campo do tipo texto curto (1 linha) e exige a indicação do tipo de dado
que vai armazenar (Integer, Text, DateTime, Date, Time, Double);
o TextArea = campo do tipo texto longo (caixa de texto com rolagem) e tipo de
dado padrão 'Text';
o Password = campo do tipo texto curto (1 linha) para recebimento de senhas;
o File = campo do tipo texto curto (1 linha) para carregamento de arquivos
(upload);
o CheckBox = campo unitário do tipo marcação (1 marcado ou 0 desmarcado);
17
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o



Radio = campo do tipo opção de escolha (1 marcado ou 0 desmarcado) e
exige a definição de domínio para as opções;
o DropDown = campo do tipo lista de escolha e exige a definição de domínio
para a lista;
o DefaultText = campo do tipo lista de textos pré-definidos e exige a definição
de domínio para a lista e a definição de propriedade associada para receber o
texto;
o FomatedLabel = campo do tipo definição de regra utilizado para exibição de
valores de referencia, e exige definição de regras do tipo sexo e idade;
o Signature = campo do tipo assinatura configurado para exibir por padrão o
'Responsável Técnico' de um sadt (nome e sigla de conselho) de acordo com o
que estiver cadastrado na tabela de sadt;
o Query = campo do tipo consulta que permite buscar informações já
armazenadas no sistema para exibir no template, exige a definição de uma
query;
o Chart = campo para exibição de gráfico do tipo linha, e exige a definição de
uma propriedade que será considerada para exibição do ponto de marcação do
gráfico (y) de acordo com a data de liberação (x) dos resultados desta
propriedade.
o Cid = campo para exibição no template do cid/snomed preenchido no
momento de liberação de um laudo (se o laudo tiver esta opção). Exibe a
informação no padrão código do cid e descrição do cid;
o CheckListBox = campo do tipo marcação apresentado em lista no formato de
tabela com opção de preenchimento de informações adicionais, exige a
definição de domínio para a lista;
o Repeater = campo desenvolvido para uso personalizado no sistema para
repetir determinados campos no template de acordo com a indicação de itens
de amostra de um exame.
Após preencher os dados necessários o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para
validar a operação.

No momento de criação de uma propriedade o sistema realiza a verificação do Nome
preenchido pelo usuário e aponta se a informação é valida ou não, pois não pode haver mais
de uma propriedade com o mesmo nome.
Após criada a propriedade não é possível alterar a informação de Tipo de Dado indicado, se
necessário o usuário deverá criar uma nova propriedade com o tipo de dado desejado.
A correta criação e manutenção das propriedades, avaliando o tipo e necessidades do usuário,
são essenciais para garantir o desenvolvimento de templates adequados e de fácil interação
com o usuário.
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j. Template - Migração
Devido a importância e impacto dos templates nos processos do sistema SADT, foi instituído
como etapa necessária o processo de Homologação dos templates em ambiente de teste
(base de dados HLG3) antes de disponibiliza-los em produção.
Nesta homologação o usuário tem oportunidade de utilizar os templates e validar se estão de
acordo com o desejado e aprovar o que foi desenvolvido.
O processo de homologação consiste em criar as propriedade e templates no ambiente de
teste, associar os exames necessários e habilitar o acesso para o usuário solicitante do
template aprovar, neste ambiente pode-se modificar e ajustar os detalhes do template
conforme necessidade do usuário sem impactar na produção.
Após aprovado, os templates podem ser migrados para produção, facilitando a disponibilização
e garantindo que seja o mesmo conteúdo e formato já aprovado pelo usuário.
O processo de migração é uma checagem entre as bases de dados homologação e produção
(HLG3 x APY_PRD), onde a interface do sistema permite visualizar os templates que estão em
diferença entre estas bases, e através de um comando realiza a migração dos dados para
produção.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Template - Migração.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação dos Templates disponíveis, e a opção de
migração.


Migrar: acionando esta opção o sistema automaticamente faz a cópia dos dados das
tabelas relacionadas a templates e propriedades para o template correspondente.

Após a migração o usuário deve validar a atividade dos templates através da tela 'TemplateLista', garantindo que fique ativo o template desejado.
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k. Security - Grupo
O controle de acesso ao sistema SADT é realizado através de grupos de segurança onde são
especificadas as regras que o grupo poderá acessar e relacionado os usuários pertencentes ao
grupo.
Para incluir um usuário nos grupos de segurança do sistema SADT é necessário que o mesmo
esteja previamente cadastrado nas tabelas de usuário do HU (tapo_funcionario/usuário).
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Security - Grupo.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação dos grupos (Nome grupo), o acesso para
a tela de Regras, o acesso para a tela de Usuários e o acesso para a criação de um novo
grupo.


Regras: nesta opção o usuário pode consultar e editar as regras que estão associadas
ao grupo selecionado. As regras podem representar o acesso a uma tela especifica
(menu) ou a ações especificas (biz) permitindo assim uma personalização e segurança
maior das funções do sistema de acordo com a necessidade de perfil dos usuários.
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Usuários: nesta opção o usuário pode consultar, incluir e fazer a manutenção dos
usuários que estão associados ao grupo selecionado. O sistema permite definir um
período de vigência do acesso do usuário, este período de vigência é referente ao
usuário sendo valido para todos os grupos do sistema SADT que ele estiver associado;



Criar Grupo: nesta opção é possível criar um grupo novo que represente algum perfil
de acesso necessário para utilizar o sistema. Para criar o grupo o usuário precisa
definir um nome de identificação e posteriormente definir as regras e usuários que
estarão associados a ele;

Um usuário pode estar associado a um ou vários grupos, permitindo assim abranger todos os
acessos necessários para cada perfil.
A estrutura atual de grupos existente cadastrada no sistema foi criada visando atender as
exigências dos gerenciais HU sobre o perfil de acesso de acordo com a função e atividade de
cada grupo de profissionais.
A correta criação e manutenção dos acessos, avaliando as recomendações de negocio
gerencial e as necessidades do usuário, são essenciais para garantir a segurança e interação
com o usuário.
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l. Permissão Exames
Para atender as regras de segurança e funcionalidade do sistema, é necessário que estejam
previamente cadastrados os exames que cada tipo de profissional poderá solicitar.
O sistema permite indicar de acordo com tipo de funcionário (tipo associado ao usuário na
tabela HU) quais exames poderão ser utilizados por estes profissionais para fazer os pedidos
no sistema, de modo que é possível ter exames ativos que somente determinadas categorias
de usuários podem solicitar.
Este acesso fica disponível apenas para o perfil administrador, através do menu Gerencial Permissão Exames.

Na tela o usuário visualiza a lista com a identificação dos tipos de profissionais existentes no
sistema, a sigla de conselho de cada tipo, e o acesso para a tela de exames.


Exames: nesta opção é possível visualizar e fazer a manutenção dos exames ativos do
sistema que poderão ser utilizados pelo tipo de profissional selecionado. O usuário
apenas habilita/desabilita se o exame é permitido ou não para o tipo. Após realizar a
alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a operação
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Na tela o usuário deve utilizar ao menos uma das opções de filtro para exibir a lista de exames.

Atualmente os profissionais do tipo Aluno Medicina e Medico (conselho CRM) são os que tem
acesso a maior quantidade de exames do sistema.
A definição dos exames habilitados para cada tipo de profissional foi realizada no inicio de
utilização do sistema pelos gerenciais do projeto, e atualmente quando é criado um exame
novo é necessário que este cadastro seja atualizado considerando a definição gerencial.
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m. Impressos e Relatórios
O sistema SADT permite realizar a impressão/reimpressão dos principais relatórios e
impressos emitidos durante os processos do sistema.
Este acesso fica disponível através do menu Gerencial - Impressos e Relatórios.

Na tela o usuário deverá indicar qual impresso ou relatório deseja imprimir/reimprimir, sendo as
opções disponíveis de acordo com o perfil do usuário logado no sistema, as opções
correspondem as atividades relacionadas ao usuário, sendo as opções gerais:









Relatório de Pedido de exames
Resultado de Exames
Solicitação de Coleta
Protocolo de Solicitação
Etiquetas (amostra, pedido, paciente, semeadura)
Relatório de Lote
Relatório de Lista de Trabalho
Anexos de recepção

De acordo com a opção selecionada o usuário deverá preencher o filtro e confirmar a
impressão, exemplos:

É importante considerar que para impressão de relatórios o sistema exibe a imagem na tela e o
usuário deve selecionar a impressora utilizando a janela padrão de impressão; para impressão
de etiquetas o sistema utiliza o local de impressão cadastrado no perfil do usuário.
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n. Imprimir Resultado SAME
No processo atual de prontuário do HU é necessário que todos os resultados liberados de um
paciente estejam fisicamente impressos para consulta de atendimento ambulatorial.
Para auxiliar neste controle de impressão o sistema SADT permite realizar a impressão em lote
(batch) de resultados de exames liberados por período para compor estes prontuários. A regra
aplicada atualmente é para que o sistema verifique no período indicado no filtro se houve
liberação de resultado para todos os pacientes que tenham consulta médica agendada para a
próxima semana.
Este acesso fica disponível através do menu Gerencial - Impr. Resultado SAME.

Na tela o usuário deve preencher a data, indicar um período (manhã/tarde) e clicar no botão
BUSCAR:

Na tela será exibida a lista dos pacientes e dos exames liberados para impressão, o usuário
pode escolher a impressão física ou digital (gerando os relatórios de resultados em PDF).
25
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Para impressão física dos relatórios o sistema utiliza a impressora indicada no local de
impressão do perfil do usuário logado no sistema.
Na geração dos relatórios em PDF o usuário deverá fazer o download dos arquivos gerados e
indicar o local para armazenar os arquivos.
Atualmente a impressão batch para o SAME é realizada por um técnico de informática no
período noturno de trabalho.
Após imprimir os resultados seja física ou digitalmente o sistema mantém registrado através de
logs quais resultados já foram impressos, para que estes mesmos exames não apareçam
novamente na tela caso faça uma mesma consulta.
Caso precise imprimir algum lote que já tenha sido feito o usuário poderá utilizar a opção de
'Reimprimir Resultados', onde poderá selecionar um lote através do histórico de log de
impressões:
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o. Imprimir Resultado POSTO
O sistema SADT permite, a impressão em lote (batch) dos resultados de exames com origem
de solicitação no processo de Posto de Saúde.
A regra aplicada atualmente para esta impressão é para que o sistema verifique de acordo com
os dados indicados no filtro se houve liberação de resultado para todos os pacientes que
tenham solicitação de exame gerada a partir da tela de posto.
Este acesso fica disponível através do menu Gerencial - Impr. Resultado POSTO.

Na tela o usuário deve indicar a data, e a procedência e clicar no botão BUSCAR:

Na tela será exibida a lista dos pacientes e dos exames liberados para impressão, o usuário
pode escolher a impressão física ou digital (gerando os relatórios de resultados em PDF).
Neste processo o usuário pode imprimir ainda uma Capa de Lote, onde será exibida uma lista
com a identificação dos pacientes referente aos resultados impressos.
Para impressão física dos relatórios o sistema utiliza a impressora indicada no local de
impressão do perfil do usuário logado no sistema.
Na geração dos relatórios em PDF o usuário deverá fazer o download dos arquivos gerados e
indicar o local para armazenar os arquivos.
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Após imprimir os resultados seja física ou digitalmente o sistema mantém registrado através de
logs quais resultados já foram impressos, para que estes mesmos exames não apareçam
novamente na tela caso faça uma mesma consulta.
Caso precise imprimir algum lote que já tenha sido feito o usuário poderá utilizar a opção de
'Reimprimir Resultados', onde poderá selecionar um lote através do histórico de log de
impressões:

28

Manual de utilização - sistema SADT

p. Imprimir Resultado CCIH
O sistema SADT permite, a impressão em lote (batch) dos resultados de exames determinados
pela equipe de CCIH para acompanhamento e controle de doenças.
A regra aplicada atualmente para esta impressão é para que o sistema verifique de acordo com
os dados indicados no filtro se houve liberação de resultado para todos os pacientes que
tenham os exames relacionados para este controle.
Atualmente existem dois grupos de exames cadastrados para CCIH (tipos), os Exames
Monitorados e os exames de Notificação Compulsória. Existe um cadastro em tabelas no
sistema que indica para cada tipo quais exames devem ser considerados.
Este acesso fica disponível através do menu Gerencial - Impr. Resultado CCIH.

Na tela o usuário deve indicar a data, o tipo e clicar no botão BUSCAR:

De acordo com o preenchido será exibida a lista dos pacientes e dos exames liberados para
impressão, o usuário pode escolher a impressão física ou digital (gerando os relatórios de
resultado em PDF).
Neste processo o usuário pode imprimir ainda uma Capa de Lote, onde será exibida uma lista
com a identificação dos pacientes referente aos resultados impressos.
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Para impressão física dos relatórios o sistema utiliza a impressora indicada no local de
impressão do perfil do usuário logado no sistema.
Na geração dos relatórios em PDF o usuário deverá fazer o download dos arquivos gerados e
indicar o local para armazenar os arquivos.
Após imprimir os resultados seja física ou digitalmente o sistema mantém registrado através de
logs quais resultados já foram impressos, para que estes mesmos exames não apareçam
novamente na tela caso faça uma mesma consulta.
Caso precise imprimir algum lote que já tenha sido feito o usuário poderá utilizar a opção de
'Reimprimir Resultados', onde poderá selecionar um lote através do histórico de log de
impressões:
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q. Resultado de Internados
O sistema SADT permite, a impressão digital em lote (batch) dos resultados de exames de
pacientes que estejam atualmente internados ou em atendimento no PS.
A regra aplicada atualmente para esta impressão é para que o sistema verifique de acordo com
os dados indicados no filtro se houve liberação de resultado para todos os pacientes que
estejam internados ou no PS.
Este acesso fica disponível através do menu Gerencial - Resultado de Internados.

Na tela o usuário deve indicar a data, e indicar se deseja incluir paciente de PS além dos
internados:

Na tela será exibida a lista dos pacientes e dos exames liberados geração dos relatórios de
resultados em PDF.
Na geração dos relatórios em PDF o usuário deverá fazer o download dos arquivos gerados e
indicar o local para armazenar os arquivos.
Neste processo o usuário pode gerar o arquivo PDF dos resultados quantas vezes
necessárias.
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3. Fluxo Operacional
O fluxo operacional das atividades realizadas no sistema SADT são definidas pelo tipo de
exame solicitado e por características da área executora do exame.
A partir do princípio básico de 'Solicitação de Exames', são consideradas característica que
determinam o fluxo para realização de um exame, sendo:


Solicitante

Área
Executora



Solicitante

Área
Executora

Exames com Coleta de material: são exames que necessitam de material (biológico)
para sua realização na área executora; neste caso será necessário indicar no sistema
a criação de uma ordem de coleta, realizar a identificação física do material (através
de etiquetas de amostras), registrar a execução da coleta do material, entregar o
material na área executora, que realiza o processamento da amostra e libera o
resultado do exame;

Criação da
Solicitação de Exame

Criação da Ordem de
Coleta

Recepção do
Material

Processamento do
Material (inicio,
finalização, digitação)

Registro da Coleta

Liberação do
Resultado do Exame

Exames sem Coleta de material: são exames com interação física do paciente junto
a área executora; neste caso a área executora indica o comparecimento do paciente e
realiza os procedimentos necessários para registrar no sistema um laudo (quando
necessário) para liberar o resultado do exame;

Criação da
Solicitação de Exame

Recepção do
Paciente

Realização dos
Procedimentos do
Exame (digitação)

Liberação do
Resultado do Exame

As características de solicitação e de processamento (áreas executoras) dos exames e os
detalhes de cada etapa do fluxo operacional serão apresentados a seguir neste manual.
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4. Solicitação
A criação de pedidos de exame, a manutenção, o acompanhamento e a consulta de resultados
podem ser realizadas através de interfaces do sistema SADT.
No menu principal 'Solicitação' temos acesso a uma série de funções que serão detalhadas a
seguir, respeitando as restrições do perfil de cada usuário.

a. Nova Solicitação
Para a solicitação de exames no sistema SADT são executadas verificações de segurança, e
as opções da tela são disponibilizadas seguindo o perfil do usuário, sendo as principais
características:








Profissionais habilitados com conselho (médicos, residentes, enfermeiros,
farmacêuticos, dentistas) fazem o pedido sempre em seu próprio nome, não podem
indicar outro responsável para o pedido;
Alunos e Internos devem sempre indicar a clinica onde estão atuando para que o
sistema considere o gestor cadastrado para a clinica como responsável pelo pedido;
Usuários Administrativos que transcrevem pedidos para o sistema devem sempre
indicar um médico cadastrado como externo para ser responsável pelo pedido;
De modo geral para os profissionais que estão previamente habilitados é possível fazer
um pedido considerando as características de um projeto de pesquisa do laboratório
clinico (considerando exames e responsável);
Exibição dos exames disponíveis de acordo com o tipo do usuário logado no sistema;

Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação - Nova
Solicitação.

O usuário deverá obrigatoriamente indicar um paciente, seja digitando a matricula diretamente
no campo exibido na tela e teclando ENTER, ou acessando o botão 'Lupa' para buscar o
paciente pelo nome. (a busca por nome segue o padrão HU de cadastro onde apresenta
'sobrenome,nome').
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Após indicar o paciente será exibido na tela os dados básicos do mesmo, e os demais campos
para preenchimento da solicitação (de acordo com o perfil do usuário); os campos destacados
em cor 'Laranja' são de preenchimento obrigatório.

No botão 'Mais Informações' o usuário pode consultar todo histórico de exames já realizados
pelo paciente registrados no sistema, podendo inclusive visualizar os resultados que já
estiverem liberados.

O campo 'Profissional Responsável' permitirá o preenchimento de acordo com o perfil do
usuário logado no sistema, veja abaixo exemplos de apresentação desta guia da tela nos
diferentes perfis:
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Perfil Administrativo: usuários do tipo 'Administrativo' com habilitação para
transcrever pedidos no sistema obrigatoriamente devem preencher o campo de
Profissional Responsável com o numero de CRM de um Médico Externo;



Perfil Aluno/Interno: usuário do tipo 'Aluno/Interno' com habilitação para solicitar
pedidos no sistema obrigatoriamente devem indicar a clinica onde está atuando, e
automaticamente o sistema irá associar o profissional responsável cadastrado para a
clinica selecionada;



Perfil Conselho: usuário do tipo 'Médico/Residente/Enfermeiro/Farmacêutico', todos
os profissionais que possuem um conselho e possuem habilitação para solicitar
pedidos no sistema, o campo de profissional responsável será automaticamente
preenchido com os dados do próprio usuário;

No campo de 'Hipótese Diagnóstica' o usuário pode utilizar o preenchimento de texto livre
alfanumérico, é importante apenas ficar atento para o preenchimento de informação legível
pois estes dados serão exibidos posteriormente no pedido do paciente e podem ser
necessários como complemento de informação para a área executora dos exames.
O campo 'Observação' também permite o preenchimento de texto livre alfanumérico, porem
não é de preenchimento obrigatório ficando a critério do usuário alguma informação adicional.
A 'Seleção de Exames' pode ser feita diretamente no campo da tela buscando por
aproximação de código ou nome de exame, sendo necessários ao menos 3 caracteres para
iniciar a busca:

Nesta opção de seleção de exames o usuário seleciona um exame por vez e adiciona na
listagem da tela.
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Ou a seleção de exames pode ser feita através do botão 'Lupa' de lista com filtros por SADT,
Favorito, Nome e Código de Exame:

Nesta opção o usuário pode selecionar vários exames por vez e adicionar na listagem da tela.
Após selecionar os exames o usuário pode fazer a configuração de cada um deles no pedido,
sendo as opções:












Caráter: pode ser indicado por exame a urgência de realização se Normal,Urgente ou
Alta Prioridade. Estas opções de caráter ficam disponíveis de acordo com o permitido
para cada exame;
Leito: pode ser indicado para alguns exames que a realização do mesmo deve ser
feita no leito de internação do paciente. Esta opção de leito fica disponível de acordo
com o permitido para cada exame, sendo comum esta opção apenas para exames de
raio-x simples, ou eletro;
Laudo: pode ser indicado para alguns exames se o mesmo deve ser composto por
laudo técnico descrito pela área executora. Esta opção de laudo fica disponível de
acordo com o permitido para cada exame, sendo comum esta opção apenas para
exames de imagem; (exames padrão já compreendem laudo necessariamente);
Resultado: pode ser indicado por exame se o usuário solicitante deseja receber um
aviso através da interface do sistema quando o laudo do exame estiver liberado;
Ultima vez solicitado: opção apenas de consulta que exibe ao usuário a ultima vez
que o paciente teve o exame solicitado, indicado a situação atual do pedido, permitindo
ao solicitante a decisão se realmente é necessário solicitar o exame novamente;
Gráfico: opção apenas de consulta que exibe um gráfico linear caso o paciente já
tenha resultados liberados para parâmetros pré-definidos do exame;
Excluir: opção para retirar um exame da lista de selecionados pelo usuário;
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Após realizar o preenchimento de todos os campos da solicitação o usuário deve clicar no
botão 'Salvar' para validar a criação do pedido
Para alguns exames será exibido uma tela complementar onde algumas informações
especificas do exame podem ser solicitadas, é o 'Complemento de Pedido'.
Veja abaixo um exemplo de tela de complemento de pedido para dois exames solicitados que
necessitam de informações adicionais:

Na tela os campos destacados (fundo colorido) são de preenchimento obrigatório.
Após o preenchimento o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar o complemento do
pedido.
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Após salvar a solicitação de pedido de exames o sistema exibe na tela a confirmação de
criação do pedido e o Relatório de Solicitação, permitindo ao usuário visualizar o pedido que
realizou e imprimir se necessário.
É importante ressaltar que caso o perfil do usuário (Meu SADT) esteja configurado para
impressão automática do relatório de solicitação o sistema encaminha automaticamente o
relatório para a impressora que estiver associada ao local de impressão do usuário.

O relatório de solicitação de exames apresenta um cabeçalho básico e padrão de dados do
paciente e do solicitante, o corpo do relatório com a identificação dos exames (pedido) pode
variar de exame para exame, de acordo com as necessidades de informações da área
executora, sendo possível destacar algumas características, exemplos:


Para exames de Laboratório Clinico utiliza-se por padrão um modelo resumido de
informações do pedido, caso seja uma solicitação de vários exames desta área será
exibida apenas uma lista sequencial com o nome de identificação dos exames.

38

Manual de utilização - sistema SADT



Para exames de Endoscopia utiliza-se um modelo completo de informações do
pedido, exibindo apenas um exame por página com orientações e dados do
complemento do pedido;



Para exames de Imagenologia do tipo Raio-x Simples utiliza-se um modelo
completo de informações do pedido, pode ter mais de um exame por página com
orientações e dados do complemento do pedido, e apresenta mais uma identificação
extra do paciente para utilização nos equipamentos físicos de raio-x;

Em alguns casos é impresso automaticamente junto com o pedido do exame documentos
anexos com informações adicionais e orientações, normalmente sobre o exame ou preparo
para realização.
Após a criação do pedido de exame o solicitante encaminha o pedido/paciente para a próxima
etapa do processo de acordo com o fluxo operacional adequado para o exame solicitado.
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b. Solicitação Manual HU
Para atender uma demanda especifica de necessidade do HU fica disponível uma tela de
Solicitação de Exames para acesso exclusivo de funcionários administrativos (ou os
devidamente habilitados) onde a indicação do Profissional Responsável pode ser preenchida
somente com o CRM de um profissional (médico) funcionário HU.
Esta demanda foi apresentada como necessária para os casos em que ocorre a
indisponibilidade do sistema (aplicação, energia, rede, banco de dados) e os atendimentos
emergenciais são realizados manualmente e os pedidos de exames precisam ser transcritos
posteriormente para o sistema.
Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação Solicitação Manual HU.

Nesta tela apenas o campo de 'Profissional Responsável' difere do preenchimento de uma
solicitação padrão de exames, neste caso o usuário deverá necessariamente indicar o CRM de
um profissional funcionário HU.
As demais regras da tela, permissões e restrição de exames de acordo com o perfil do usuário
logado no sistema, complemento de pedido e impressão de relatórios continuam os mesmos já
apresentados no tópico 'Nova Solicitação' deste manual.
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c. Troca de Pedidos
Para atender uma demanda especifica de necessidade do HU fica disponível uma tela de
Troca de Pedidos onde o usuário pode indicar um numero de pedido em 'aberto' (status
Solicitado ou Coletado) do sistema 'Antigo SADT' e migrar a solicitação para um pedido do
novo sistema.
Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação - Troca
de Pedido.

Na tela o usuário deve indicar o número do pedido e teclar 'Enter', validar os exames exibidos
na tela e se estiver de acordo clicar no botão 'Migrar pedido'.
É importante que o usuário fique atento para conferir se o código de exame contido no pedido
antigo é correspondente ao mesmo código de exame no novo sistema.
Caso o exame tenha complemento de pedido será necessário validar o preenchimento e
prosseguir para impressão do relatório de solicitação, se necessário.
A solicitação gerada no novo sistema será criada com o status 'Registrado' e o solicitante deve
dar continuidade no pedido de acordo com o fluxo operacional adequado para o exame
solicitado. Após concluir a troca, o pedido do sistema antigo será automaticamente 'Cancelado'.
No cabeçalho da solicitação será identificado no campo 'Observação' que se trata de um
pedido migrado do sistema antigo, identificando o numero do pedido antigo e a data original de
solicitação. O responsável da solicitação será identificado com um CRM padrão (fictício) de
importação de pedido e o solicitante será identificado como o usuário logado no sistema no
momento da troca do pedido.
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O sistema realiza uma serie de verificações para permitir a troca de pedido, sendo exibidos
alertas na tela caso alguma condição verificada não atenda as especificações para migração,
exemplos:
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d. Coleta
Para os exames que necessitam de material biológico para sua execução é necessário que o
solicitante (nos casos em que o próprio solicitante ou equipe de enfermagem realiza a coleta)
indique no sistema as etapas de Coleta para identificar e coletar o material adequado do
paciente antes de encaminhar o pedido para a área executora.
A Coleta é dividida em 'Atendimento' e 'Execução', sendo as especificações de cada etapa:




i.

Atendimento: refere-se a criação de uma solicitação de coleta, onde o sistema através
de uma solicitação ou pedido identifica os exames relacionados, verifica as
configurações dos exames para agrupamento de amostras e gera as etiquetas
adequadas para cada tubo/frasco que precisará ser coletado do paciente.
o Em alguns casos específicos de exames previamente habilitados (atualmente
da área de Anatomia Patológica), pode ser indicado já nesta etapa a
'Execução' da coleta; e pode ser solicitado o preenchimento de identificação de
'Itens de Amostra' (refere-se a identificação de fragmentos de material coletado
em um mesmo pedido para o paciente);
Execução: refere-se ao registro pontual no sistema que o material foi coletado do
paciente e está apto para prosseguir para a área executora. Para alguns exames pode
ser solicitado neste momento o preenchimento de informações adicionais da coleta,
paciente ou exame, é o 'Complemento de Coleta'.

Atendimento

Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação - Coleta Atendimento.

Na tela o usuário pode indicar o numero de uma solicitação ou o numero de um pedido para
restringir os exames que serão exibidos, e pode indicar uma data como orientação ao paciente
sobre melhor período para realizar a coleta.
O usuário seleciona os exames que deseja atender e clica no botão 'Salvar' para validar a
criação da solicitação de coleta. Os exames que permitirem e estiverem marcados para
'Registrar Coleta' já ficam coletados após salvar a operação.Após salvar é exibido na tela o
relatório de Solicitação de Coleta com as opções de impressão do relatório e das etiquetas de
amostras.
É importante ressaltar que caso o perfil do usuário (Meu SADT) esteja configurado para
impressão automática do relatório de coleta e etiquetas o sistema encaminha automaticamente
o relatório e as etiquetas para a impressora que estiver associada ao local de impressão do
usuário.
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O relatório de solicitação de coleta apresenta um cabeçalho básico e padrão de dados do
paciente e do solicitante, o corpo do relatório com a identificação das amostras (exames) pode
variar de exame para exame, de acordo com as necessidades de informações da área
executora, sendo possível destacar algumas características, exemplos:


Para exames de Laboratório Clinico/Banco de Sangue utiliza-se por padrão um
modelo resumido de informações de coleta, caso seja uma solicitação de vários
exames desta área será exibida apenas uma lista sequencial com o nome de
identificação dos exames.



Para exames de Anatomia Patológica utiliza-se um modelo completo de informações
de coleta, exibe apenas um exame por página com dados do complemento do pedido.
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Junto com a solicitação de coleta o usuário também pode emitir o 'Protocolo de Coleta' ao
paciente, que representa a relação de exames que serão coletados e uma estimativa de prazo
para o resultado (quando cadastrado esta informação para o exame). Nos casos de exames
que permitem consulta de resultado pela W EB consta no protocolo as credenciais para acesso
dos resultados liberados do paciente.

ii.

Execução

Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação - Coleta Execução.

Na tela o usuário deve indicar o numero da amostra e teclar 'Enter' (pode ser utilizado o leitor
de código de barras na etiqueta da amostra) para exibir os dados da amostra na tela. Pode ser
indicado até 20 amostras na tela para validar de uma só vez.

Após conferir os dados exibidos na tela o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
operação.
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iii.

Estorno

Após realizar as etapas de coleta (atendimento/execução) e antes que o material tenha sido
processado pela área executora o usuário pode retornar o exame para situação registrado
através do Estorno da Coleta, caso precise corrigir alguma informação do pedido/coleta ou
precise cancelar o pedido.
Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação - Coleta Estorno.

Na tela o usuário deve indicar o numero da amostra e teclar 'Enter' (pode ser utilizado o leitor
de código de barras na etiqueta da amostra) para exibir os dados da amostra na tela. Pode ser
indicado até 20 amostras na tela para validar de uma só vez.

Após conferir os dados exibidos na tela o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
operação.
Após estornar a coleta o pedido do exame retorna para a situação 'Registrado', o usuário pode
realizar novamente o processo de coleta desde o atendimento ou pode cancelar o pedido.
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e. Consultar Situação
Para atender uma demanda especifica de necessidade do HU fica disponível uma tela de
'Consulta Situação' para acesso exclusivo de funcionários administrativos (ou os devidamente
habilitados), onde o usuário visualiza de modo simplificado a situação (status) atual de um
pedido de exame, sem possibilidade de manutenção ou acesso de resultado de exames,
garantido assim a manutenção das regras de segurança aplicadas no sistema.
Esta tela tem objetivo especifico e único de consultar a situação de um pedido de exame.
Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação Consultar Situação.

Na tela por padrão a opção de 'Local da Solicitação' já vem preenchida com o local apontado
no perfil do usuário, e o mesmo pode alterar esta informação e/ou pode restringir a busca com
as demais opções de filtro disponível.
O usuário visualiza a situação atual do pedido/exame e pode consultar o histórico detalhado da
situação (visualizando passo a passo o andamento da situação do pedido).
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f. Consultar Solicitação - Resultado
A manutenção de solicitações já criadas (quando disponível), a consulta de solicitações de um
paciente (área) e a consulta de resultado de exames liberados pode ser feita através de uma
única interface do sistema, permitindo aos solicitantes acesso geral (centralizado) dos exames
de um paciente.
O usuário pode consultar também resultados liberados no sistema 'Antigo SADT' através do
acesso disponível nesta tela.
Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação Consultar Solicitação - Resultado.

Na tela são exibidas as opções de filtro, e o usuário deve preencher ao menos um dos campos
e clicar no botão 'Pesquisar' para visualizar os exames.
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Após exibido os exames na tela o usuário pode consultar o histórico detalhado da situação do
pedido/exame, pode consultar detalhes da solicitação, reimprimir a solicitações e visualizar
e/ou imprimir os resultados quando liberados.

i.

Histórico

A tela de histórico permite visualizar detalhadamente cada etapa realizada para o
pedido/exame, exibindo quem/quando/onde foi realizada cada etapa.

Para exames com resultado já 'Liberado' é possível visualizar inclusive o histórico de consulta
do resultados, exibindo quem/quando o resultado foi acessado. (este acesso fica restrito a
usuários com perfil previamente habilitados).
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ii.

Detalhes

A tela de detalhes permite visualizar as informações preenchidas na solicitação do exame, no
complemento de pedido (quando existe), cancelar o pedido/exame e permite acesso ao
relatório de solicitação para reimpressão caso necessário.

Os indicadores do pedido não podem ser alterados em nenhuma situação, caso o usuário
precise corrigir o caráter, leito, laudo, hipótese ou observação deverá cancelar a solicitação e
criar uma nova com os dados desejados.
A opção de editar o complemento de pedido fica disponível somente para exames com
situação 'Registrado', permitindo ao usuário corrigir algum detalhe do complemento antes de
prosseguir o encaminhamento do exame.
A opção de cancelar o exame selecionado somente fica disponível quando selecionado um
exame e situação 'Registrado'.
A opção abrir relatório permite ao usuário visualizar novamente a tela de impressão da
solicitação do exame com acesso para reimpressão do pedido.
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iii.

Ver Resultado

A consulta de resultado permite ao usuário escolher como deseja visualizar o resultado, sendo
as opções por:





Solicitação: esta opção exibe todos os resultados liberados referente a solicitação
selecionada;
Pedido: esta opção exibe apenas os resultados liberados referente a um mesmo
pedido dentro da solicitação, a definição de um pedido compreende varias
características como sadt, caráter, leito, laudo;
Exame: esta opção exibe apenas o resultado liberado do exame selecionado
pontualmente;

O usuário pode apenas consultar ou pode imprimir o resultado visualizado.

Os resultados são apresentados conforme layout e características do exame selecionado.
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É possível imprimir o resultado de varias solicitações diferentes ao mesmo tempo através da
seleção dos exames liberados na lista da tela e indicação do botão de impressão.

É importante ressaltar que neste processo de impressão o sistema encaminha os relatórios de
resultado para a impressora que estiver associada ao local de impressão do usuário.
A consulta de resultados do sistema 'Antigo SADT' exibe opções de filtro restrita por Matricula,
Pedido, SADT e Exame, de acordo com as características e restrições do sistema Antigo. A
consulta do resultado dos exames antigos liberados pode ser acessada por pedido ou por item
(exame).
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g. Consulta Tabular
A consulta tabular é uma view de parâmetros de resultados de exames (propriedades)
previamente estruturados para exibir os valores de um determinado paciente em uma 'linha do
tempo' de acordo com um período estimado pelo usuário.
A consulta tabular considera apenas resultados liberados para exibição dos valores e apenas
os resultados cuja a data de liberação esteja dentro do período definido pelo usuário.
É possível configurar uma ou varias consultas com propriedades de resultados variados, e
determinar grupos de usuário que poderão visualizar estas consultar.
Atualmente a opção de criação e manutenção da consulta tabular fica restrita para usuários
administradores do sistema, e a opção de realizar a consulta fica disponível para todos os
usuários habilitados a consultar resultados de exames no sistema.

i.

Lista (criação e manutenção da consulta tabular)

Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação Consulta tabular - Lista.

Na tela o usuário visualiza a lista com o nome de identificação das consultas, a situação
(vermelho = INATIVO / verde = ATIVO), o acesso para edição da consulta e o acesso para
criação de uma nova consulta.
É importe considerar que somente as consultas que foram criadas pelo usuário logado no
sistema serão exibidas na lista da tela. Somente quem criou a consulta pode realizar a
manutenção da mesma.
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Editar: Para consultar, excluir ou incluir propriedades de resultado relacionadas a uma
consulta. Após realizar a alteração desejada o usuário deve clicar no botão 'Salvar'
para validar a operação.



Criar nova consulta: Para criar uma nova consulta o usuário deverá indicar um Nome
de identificação e incluir as propriedades de resultado desejada como parâmetros para
a consulta. O usuário pode ainda associar usuários restritos que poderão visualizar
(utilizar) a consulta posteriormente, ou pode deixar disponível para todos. Após
preencher os dados necessários o usuário deve clicar no botão 'Salvar' para validar a
operação.

O usuário pode determinar 'apelido' (campo Titulo) para as propriedades para exibição somente
na consulta tabular, e pode definir a ordem de exibição de cada propriedade na consulta
(campo Ordem).
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ii.

Realizar Consulta

Este acesso fica disponível para os usuários habilitados, através do menu Solicitação Consulta tabular - Realizar Consulta.

Para realizar uma consulta o usuário deverá obrigatoriamente indicar um paciente (matricula ou
busca por nome), um período (data de inicio e fim) e indicar qual consulta deseja realizar (na
lista aparecerão as consulta ativas disponíveis especificamente para o usuário logado no
sistema ou para todos). Após preencher os campos o usuário deve clicar no botão Consultar.
Na tela será exibido todos os valores de resultado associados a consulta indicada que estejam
liberados para o paciente no período selecionado.

A exibição linear dos resultados acontece em colunas por data e linhas por propriedade mais
horário de liberação. Um mesmo parâmetro de propriedade pode ter sido liberado em varias
datas e horários para o paciente, permitindo através desta consulta que o usuário avalie os
parâmetros de resultado ao longo do tempo para um paciente.
O usuário pode gerar a impressão da página de consulta tabular através do botão 'Tela de
Impressão' onde será exibida a consulta adequada por página e a opção de imprimir.
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