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A Secretaria Municipal de Saúde necessitava de um setor que tivesse a capacidade de desenvolvimento de um                 
prontuário eletrônico para informatizar unidades de saúde do município.  
 
A Assessoria Técnica da Informação foi criada pelo Decreto 44.243, de 05 de fevereiro de 2018, tendo sido ampliadas as 
suas atribuições: 
 

● Prestar assessoramento relativo à Tecnologia da Informação (TI), participando de discussões e decisões, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; 

● Atuar, em conjunto com a Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO), na prospecção e utilização de soluções 
de TI para a Secretaria Municipal de Saúde; 

● Coordenar ações, planejar e desenvolver projetos de TI para a Secretaria Municipal de Saúde; 
● Acompanhar e desenvolver; 
● Levantamento de requisitos;  
● Soluções de TI; 
● Implantação de sistemas. 

 

A S/ATI é dividida em duas equipes. Uma desenvolve os sistemas e demais             
soluções de TI e a outra implanta os sistemas e soluções, assim como dá              
suporte operacional. 
 
A equipe de Desenvolvimento é composta de analistas de desenvolvimento de           
sistemas, muito experientes e com conhecimentos técnicos em diversas         
linguagens, sistemas operacionais, bancos de dados, tratamento de        
informações e Internet of Things (IoT). 
 
A equipe de Suporte Operacional tem profissionais capacitados para dar          
treinamentos, capacitações, análise de organização e métodos, assim como         
implantação de sistemas em unidades de pequeno, médio e grande portes. 
 
Há integração total entre duas equipes que desenvolvem e implantam as           
Soluções de Tecnologia da Informação e Informatizam às unidades de saúde.           
Os sistemas são desenvolvidos levando em consideração os levantamentos         
realizados pela equipe de Suporte Operacional.  
 
Todas as discussões e decisões são realizadas pelo conjunto das equipes da            
S/ATI.. 

 

Utilizamos métodos próprios de    
solidariedade humanizada. 
 
O conhecimento é totalmente    
desenvolvido e compartilhado   
por todos, que se ajudam nas      
dificuldades. 
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MODELO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS 
 

 
 
  

O IPLANRIO, órgão institucional de apoio ao planejamento e possui metodologia de gerenciamento de              
projetos que foi adotada de S/ATI. Seguiu seus instrumentos de formalização e o software Project Builder,                
oficial para o acompanhamento dos projetos no âmbito de todo o município.  
 
A metodologia e instrumentos de gerenciamento não colidem com as demais áreas do município, e servem 
para acompanhamento de todos os projetos, fornecendo relatórios e alertas automáticos, para todos os níveis 
da administração 
 
 

 
 

 

ANEXO I - Formalização dos Projetos (Página 65) 



 
 
 

OS PROJETOS FORAM COMPILADOS EM DOIS GRANDES GRUPOS 
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O Projeto de Desenvolvimento de Soluções de TI agrupa         
os sistemas desenvolvidos pela equipe de desenvolvimento       
de softwares da equipe.  
 
Inclui o suporte às linguagens e aos bancos de dados          
utilizados nesses sistemas, assim como o estudo e        
desenvolvimento de soluções de interoperabilidade com      
outros sistemas não desenvolvidos pela S/ATI. 

 

 

O Projeto de Informatização é responsável pela efetivação        
dos uso dos sistemas desenvolvidos pela S/ATI. Visa        
implantá-los nas unidades de saúde e dar suporte        
operacional aos profissionais que os utilizam. 
 
A equipe destes projetos também atua nos levantamentos        
das necessidades operacionais e tecnológicas das      
unidades onde os sistemas da S/ATI estão sendo        
implantados.  
 
Também são responsáveis pelos testes de funcionamento       
dos sistemas, antes de serem implantados. São atividades        
muito importantes de depuração. 



 
 
 
 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 
 
 

Diagrama Geral 
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ESCOPO  

Promoção da modernização, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, através do desenvolvimento de Soluções de                
Tecnologia da Informação (TI), Utilização de todos os instrumentos de análise e programação que atendam as                
necessidades de compatibilização das novas tecnologias com sistemas legados. Desenvolvimento de serviços de TI para               
implementar a interoperabilidade. Atendimento das demandas de informações necessárias para os níveis estratégicos,             
táticos e operacionais, assessorando-os na identificação e informatização dos novos sistemas, assim como os problemas               
de processos em sistemáticas já existentes. 
 
As soluções trazem vantajosidade para o município, tanto economicamente mais vantajoso — menor gasto de dinheiro                
público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. 

SUBPROJETOS 
A Assessoria Técnica da Informação desenvolveu e está        
evoluindo, diversos sistemas agrupados neste projeto maior, o        
Projeto de Desenvolvimento de Soluções de TI, tais como: o          
Prontuário Carioca Hospitalar; o Prontuário Carioca para       
Dispositivos Móveis (para o cidadão); o Prontuário Carioca da         
Saúde Mental (o primeiro no Brasil); e o Prontuário PET          
Carioca, para controle de zoonoses.  
 
Interoperar significa fazer integrações entre sistemas legados.       
Os sistemas desenvolvidos pela S/ATI nascem com esta        
filosofia, sendo capazes de estabelecer comunicação com       
qualquer tipo de sistema.  
 
 

Tratar grandes bancos de dados e disseminar       
informações faz parte do conjunto de soluções que a         
S/ATI dispõe para gestores nas suas tomadas de        
decisão. 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

GERENCIAMENTO 

HOSPITALAR 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR HOSPUB 
ESCOPO 
 
O objetivo deste projeto é implantar o Sistema de Gerenciamento Hospitalar HOSPUB em todas as unidades onde será                  
instalado o Prontuário Carioca Hospitalar (PCH). O HOSPUB faz a parte de gerenciamento e gestão da unidade e o PCH                    
a parte assistencial. A implantação do HOSPUB é um pressuposto para a implantação do PCH. 
 
O Hospub é composto de módulos integrados: Administração, Informações, Emergência, Internação, Ambulatório,            
Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), Centro Cirúrgico, Serviço de Arquivos Médicos (SAME), Almoxarifado /                 
Farmácia / Dispensação (integrados) e Perinatal. Na parte de SADT o Hospub dispõe de mecanismos de                
interfaceamento, através de códigos de barra, com os equipamentos do laboratório de patologia clínica, dando a maior                 
agilidade possível na realização dos exames e entrega de resultados.  
 
CONTEXTO 
 
O Hospub é um sistema de gerenciamento e administração hospitalar, público e gratuito, com mais de vinte anos de                   
experiência na informatização de mais de 300 unidades de saúde públicas em todo o Brasil. O município do Rio de                    
Janeiro foi pioneiro na sua utilização e o mesmo está instalado em diversas unidades, destacando, pelo volume de                  
atendimentos o Hospital Salgado Filho, Lourenço Jorge, Souza Aguiar e Miguel Couto. A equipe da S/ATI é quem mais                   
conhece o HOSPUB, em todo o Brasil. Participou do seu desenvolvimento e evolução ao longo de mais de 20 anos.  
 

 
Depois do fabricante, a equipe da S/ATI é quem mais domina o banco de dados Openbase e, por isso, é capaz de dar                       
suporte técnico integral. O banco de dados Openbase, além de ser confiável e ter grande capacidade de                 
armazenamento, é um dos bancos de dados que os hackers nunca conseguiram invadir. 
 

 

 

 
PROJETO 

CONCLUÍDO E 
EVOLUINDO. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de 
Planejamento da S/ATI) 

Desenvolvimento e consultoria  José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Suporte e consultoria ao banco de 
dados Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Equipe de testes e depuração Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e 
Requisitos) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

 

 
 

 

 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 
 

Sistema Operacional Linux 
Linguagem Opus e Linguagem C 

Banco de Dados Openbase 

 

ANEXO II - Módulos do HOSPUB  (Página 67) 



 
 
 
 

 

 

 

 

Prontuários 

Eletrônicos 
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Prontuário Carioca Hospitalar (PCH) 
 

 
 
ESCOPO 
 
Tendo em vista que prontuários eletrônicos vêm sendo cada vez mais utilizados em todo o mundo moderno e a maioria                    
das decisões médicas são tomadas a partir dos prontuários dos pacientes, o Prontuário Carioca Hospitalar facilita a                 
relação: profissional de saúde/paciente. Permite que estes tenham acesso a todos os dados do prontuário do paciente. 
 
O PCH é um complemento ao Sistema de Gerenciamento Hospitalar HOSPUB que já é utilizado pelo município do Rio de                    
Janeiro há mais de vinte anos, contendo cerca de quatro milhões de registros dos pacientes, que são automaticamente                  
incorporados ao PCH. 
 
CONTEXTO 
 
O Prontuário Carioca Hospitalar é um software público e gratuito, desenvolvido pela Assessoria Técnica da Informação                
da SMS e foi escolhido para ser o prontuário eletrônico a ser utilizado em todas as unidades hospitalares, maternidades e                    
policlínicas no município do Rio de Janeiro.  
 
A base legal que determina utilização do Prontuário Carioca está descrita na Resolução SMS No 4241 de 05 de                   
novembro de 2019, onde: 
 
“Determina a obrigatoriedade da utilização do prontuário eletrônico, através do Prontuário Carioca Hospitalar (PCH) e do                
Prontuário Carioca Hospitalar para Dispositivos Móveis (PCDM), integrados com o Sistema de Gerenciamento Hospitalar              
HOSPUB, nas unidades hospitalares, maternidades e policlínicas do Município do Rio de Janeiro.”. 
 
PÚBLICO E GRATUITO 
 
O Prontuário Carioca Hospitalar é um software público e gratuito, podendo ser utilizado por qualquer unidade de saúde                  
em todo o Brasil, desde que arque com os custos de infraestrutura tecnológica e implantação. 
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VANTAJOSIDADE 
 
O projeto inicial da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2017, previa a instalação do Sistema e-SUS Hospitalar (fornecido                   
gratuitamente pelo Ministério da Saúde) cujo valor total de implantação, incluindo a manutenção das redes de dados e                  
elétricas, seria de R$ 51.511.111,78. Para atendimento da mesma necessidade de implantação de um prontuário               
eletrônico o custo do PCH foi aproximadamente calculado em torno de R$ 6.148.000,00. Ou seja, 45 milhões a menos. O                    
PCH foi desenvolvido em tempo recorde, cerca de seis meses, além de que o desenvolvimento ter sido totalmente                  
realizado pela equipe da S/ATI, trouxe vantajosidade para o município, tanto economicamente mais vantajoso — menor                
gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. 
 
 
QUADRO COMPARATIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS 
 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA HOSPITALAR 
 

 

Veja também o anexo “CUSTOS TOTAIS DOS PROJETOS DA ATI ENTRE 2018 E 2020” na PÁGINA 99. 

PROJETO 2018 2019 2020 Outras unidades  TOTAL 

E-SUS Hospitalar 9.377.777,78 9.377.777,78 9.377.777,78 23.377.778,44 51.511.111,78 

PCH 324.000,00 2.912.000,00 2.912.000,00 0,00 6.148.000,00 

Unidade Servidor Estações Trabalho Licença BD Rede Elétrica Rede Dados TOTAL 

Hospital Salgado Filho 12.000,00 Emenda 
parlamentar 

24.000,00 Tem 
manutenção 

60.000,00 96.000,00 

Hospital Miguel Couto 12.000,00 Emenda 
parlamentar 

24.000,00 Tem 
manutenção 

30.000,00 66.000,00 

Hospital Lourenço 
Jorge 

12.000,00 Emenda 
parlamentar 

24.000,00 Tem 
manutenção 

60.000,00 96.000,00 

Hospital Souza Aguiar 12.000,00 Emenda 
parlamentar 

24.000,00 Tem 
manutenção 

30.000,00 66.000,00 

Hospital Rafael Paula 
Souza 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

Hospital Francisco 
Teles 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

Hospital Paulino 
Werneck 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

Maternidade Carmela 
Dutra 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

Maternidade 
Herculano Pinheiro 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

Maternidade 
Alexander Flemming 

12.000,00 280.000,00 24.000,00 18.000,00 30.000,00 364.000,00 

TOTAL 120.000,00 1.680.000,00 240.000,00 108.000,00 360.000,00 2.508.000,00 
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EQUIPE DO PROJETO 

 
 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento 
da S/ATI) 

Desenvolvimento do PCH Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 

Desenvolvimento e consultoria  José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Suporte e consultoria ao banco 
de dados Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Equipe de testes e depuração Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 
 

Sistema Operacional Linux 
Linguagem PHP/ Linguagem Opus 

Banco de Dados PostGres/ Banco de Dados Openbase 

O PRONTUÁRIO CARIOCA ESTÁ FUNCIONAL E EVOLUINDO! 

 

ANEXO III - Funcionalidades Básicas do Prontuário Carioca Hospitalar (Página 68) 
ANEXO IV - Planejamento e Execução do Projeto PCH (Página 70) 
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Prontuário Carioca para Dispositivos Móveis (PCDM) 
ESCOPO  
 

Este projeto faz parte de um conjunto maior de dar cidadania           
ao usuário da rede de saúde do município do Rio de Janeiro.            
Vem garantir o direito do cidadão de ver o seu prontuário           
através de qualquer dispositivo, seja móvel ou em seu         
computador, conectado à internet. 
O objeto é a disponibilização gradual dos resultados de         
exames, laudos, informações sobre internações, cirurgias,      
medicamentos receitados etc. 

CUSTOS 

Não há custos a serem acrescentados neste projeto porque ele          
utiliza recursos tecnológicos já disponíveis no Prontuário       
Carioca Hospitalar, e os recursos humanos disponíveis nas        
equipes da S/ATI e do IPLANRIO. 

 
 
 

  
 

Projeto concluído!  

CONTEXTO 

No mundo moderno a disponibilização da informação de forma pervasiva (por vários tipos de meios) e ubíqua                 
(em vários locais ao mesmo tempo) é onde se insere este projeto. O avanço tecnológico dos dispositivos móveis                  
e a grande disponibilidade das comunicações permitem que a equipe da S/ATI desenvolva uma solução de TI                 
gratuita e de fácil acesso. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro tem no seu portal o acesso para cidadãos nele cadastrados. Além das facilidades                   
existentes, também será inserida mais uma opção para o cidadão carioca: o acesso ao Prontuário Carioca para                 
Dispositivos Móveis. Esta integração exige o esforço das equipes da S/ATI e do IPLANRIO. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Desenvolvimento do 
PCDM 

Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 

Planejamento e Controle  Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Equipe de testes e 
depuração 

Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 
 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

Sistema Operacional Linux 

Linguagem PHP 

Banco de Dados PostGres 

Banco de Dados Openbase 

 

ANEXO V - Planejamento, execução e controle do PCDM (Página 71) 
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Prontuário Carioca da Saúde Mental (PCSM) 
ESCOPO  
 
O Prontuário Carioca da Saúde Mental (PCSM) foi desenvolvido integralmente          
pela S/ATI em conjunto com a Superintendência de Saúde Mental - SSM,            
tendo em vista a necessidade de informatização dos Centros de Apoio           
Psicossocial - CAPS. 
 
CONTEXTO 

Não há no país um prontuário voltado exclusivamente para o paciente da            
saúde mental. O Município do Rio de Janeiro é pioneiro com esse projeto. O              
PCSM traz mais qualidade, praticidade e agilidade ao atendimento, facilitando,          
para o profissional de saúde, o acesso ao seu histórico clínico e social, assim              
como às evoluções individuais e coletivas,. 

CUSTOS 
O desenvolvimento deste prontuário não trouxe custos para o erário, uma vez            
que foi desenvolvido integralmente pela equipe da S/ATI. O sistema ficará           
hospedado nos servidores da IPLANRIO. As unidades que receberão o          
prontuário já possuem os equipamentos necessários para o seu         
funcionamento. 

 

 
 

Projeto 
concluído! 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Hugo Fagundes (Superintendente de Saúde Mental) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

Desenvolvimento 
do PCSM 
 

Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 
Marcelo Araújo (Analista de Sistemas) 

Equipe de 
consultoria, 
testes e 
depuração 

Ana Paula Cunha (Enfermeira - Assessora de Informação) 
Catarine Veras (Psicóloga) 
Fabiana Solis (Residente em Saúde Coletiva) 
Gilberto Sonosa (Gestor) 
Paulo Cardoso Ferreira Pontes (psicólogo - coordenador RAPS) 
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TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

 
 

Sistema Operacional Linux 

Linguagem PHP 

Banco de Dados PostGres 
 

 

Anexo VI - Unidades a serem implantadas (Página 72) 
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PRONTUÁRIO PET CARIOCA 
 

 

CONTEXTO 
 
A Subsecretaria da Vigilância Sanitária do Município do Rio de          
Janeiro oferece atendimento à população em todas as situações         
envolvendo animais. Atua diretamente na prevenção e no controle         
de riscos e agravos à população causados por animais,         
promovendo a saúde pública. 
 
Este projeto cria o prontuário PET Carioca para ajudar a          
Subsecretaria de Vigilância Sanitária possa fazer seus programas        
de controle de zoonoses. Os animais poderão ser identificados         
através de leitura de chips de radiofrequência. Os dados relativos          
às vacinações, castrações e outros programas serão colocados        
no PET Carioca.  
 
O PET Carioca, Sistema de Gerenciamento de Unidades de         
Controle de Zoonoses, tem por objetivo disponibilizar módulos que         
atuam de forma integrada para atender às necessidades        
operacionais e gerenciais dos diversos setores/serviços existentes       
nestes estabelecimentos. 

ESCOPO 

 
 
O Prontuário PET Carioca funciona conjugado com o        
Sistema de Gerenciamento Hospitalar HOSPUB, que foi       
adaptado às características do Instituto Jorge Vaitsman       
(IJV) e Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso         
Filho (CCZ).  
 
O PET Carioca poderá ser parcial ou completamente        
instalado, dependendo das características do     
estabelecimento.  
 
 

 

Projeto concluído! 
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ESTRUTURAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO 

 

HOSPUB (Módulos disponíveis) 
 

● Configuração do sistema 
● Ambulatório (recepção) 

○ Marcação de consultas 
○ Check-in 
○ Check-out 

● Acautelamento (internação e alta) 
○ Internação 

● Centro Cirúrgico  
○ Marcação 
○ Controle 
○ Finalização 

● Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia  (SADT) 
○ Laboratório de patologia clínica 
○ Anatomia patológica 
○ Radiologia 

● Almoxarifado/Farmácia 

PET CARIOCA (Módulos disponíveis) 
 

● Ambulatório 
○ Evoluções 
○ Solicitações de exames 
○ Visualização de resultados 
○ Prescrição de receituário 

● Acautelamento 
○ Evoluções 
○ Solicitação de exames 
○ Adoção 

● Cirurgias 
○ Evoluções 
○ Relatórios cirúrgico 

● SADT 
○ Radiologia 
○ Anatomia Patológica 



 
 
 
 

 

 

Versão: 25/11/2020                                                                                                                               21/100 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Instituto Jorge Vaitsman (IJV)  O PET Carioca já foi: 
 

● Instalado nos setores de 
○ Ambulatório 

■ Recepção da Clínica 
■ Consultórios da Clínica 

○ Acautelamento 
○ SADT 

■ laboratório de patologia 
clínica 

■ Radiologia 
■ Anatomia patológica 

○ Centro cirúrgico 
● Implantado nos setores de 

○ Ambulatório  
■ Recepção da Clínica 
■ Consultórios da Clínica 

○ Laboratório de patologia clínica 
 

Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho 
(CCZ).  

No CCZ ainda está sendo providenciada a       
infraestrutura de rede de dados e instalação de        
computadores. 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento 
da S/ATI) 

Desenvolvimento do PCDM Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 

Equipe de testes e depuração Alessandra Silva (Assessora) 

Alexandre Torres (Assessor) 

Claudia Cunha Claro (Assessora) 
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Cláudia Moreira (Assessora) 

Humberto Bertolossi (Analista de sistemas) 

João Gabriel Brito de Pillar (assessor) 

Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 

Luiz Otávio Motta (Assessor) 

Monique Gavinha (Assessora) 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 
 

Sistema Operacional Linux 
Linguagem PHP 

Banco de Dados PostGres 
Banco de Dados Openbase 

 

ANEXO XIV - Tudo sobre o PET Carioca (Página 89) 
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CENTRAL CARIOCA DE LAUDOS 
(interno ao PCH) 

ESCOPO 
 
Construção de soluções para o Prontuário Carioca permitindo a confecção de laudos de qualquer atividade               
ligada aos exames de apoio à diagnose e terapia (SADT). 
 
Todos os laudos são exportados automaticamente para o Prontuário Carioca para Dispositivos Móveis. 
 
A Central Carioca de Laudos (interna ao PCH) não tem recursos de visualizar imagens vindas de 
equipamentos radiológicos digitais, 
 
CONTEXTO 
 
O Município do Rio de Janeiro necessita de Centrais de Laudos, pois elas permitem a criação de equipes que                   
trabalham por períodos integrais e possibilitam a criação de laudos à distância, proporcionando mais              
acessibilidade e mobilidade aos médicos. Maximiza a performance dos profissionais e diminui significante os              
custos.  
 
Este é um benefício para os processos de trabalho e mais um instrumento de cidadania aos usuários  
 
 

Projeto concluído! 
 
 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI 

Desenvolvimento  Marcos Vicente (Analista de Sistemas) 



 
 
 

 
 

ATENÇÃO BÁSICA 
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CAF - SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E 
FARMÁCIA NA ATENÇÃO BÁSICA 

ESCOPO 
 
O Projeto do Sistema CAF-AB visa adaptar o módulo de Controle de Almoxarifado, Farmácia e Dispensação                
do HOSPUB para controlar os insumos de uma Unidade Básica de Saúde, assim como a dispensação. 
 
O CAF-AB é um sistema oriundo do Sistema de Gerenciamento Hospitalar, com mais de dez anos de                 
experiência em almoxarifados, farmácias e dispensação. O CAF-AB controla o recebimento (total ou parcelado              
dos insumos), informa os pontos de compra, curva ABC, quantidade estocada (física e financeira) e todos os                 
relatórios necessários para controle de Almoxarifado/Farmácia/Dispensação. 
 
O CAF-AB centralizará os insumos de todas as suas unidades subordinadas de cada Área Programática.               
Conseguirá controlar, em tempo real, todos os recebimentos, total em estoque, movimentações e             
dispensações. 
 
Em um segundo momento, caso o IPLANRIO consiga estabelecer interoperabilidade com o sistema SIGMA              
(ou que venha a substituí-lo, os processos de trabalho entre o TPC e às unidades de saúde serão                  
automatizadas. 
 
Quando o Sistema HÓRUS, do Ministério da Saúde, conseguir o estabelecimento de interoperabilidade, o              
CAF-AB automatizará o envio dos insumos dispensados peles prescritos aos pacientes. 
 
CONTEXTO 
 
Atualmente existem vários problemas de gestão da logística entre o almoxarifado central da TPC e às                
unidades de saúde. A TPC armazena os insumos solicitados mas não consegue identificar a quem pertencem                
estes insumos. Por isto é capaz de transferir para as unidades uma quantidades acima do que foram                 
encaminhadas para aquisição e armazenamento na TPC, gerando possibilidade de desabastecimento. 
 
O CAF-AB vem ajudar as unidades de saúde a gestão de suas necessidades de aquisição e quais insumos,                  
na TPC, lhes pertencem.  
 
Há limitações de interoperabilidade dos sistemas SIGMA e DISPENSAMED. O sistema DISPENSAMED,            
atualmente, é o responsável pelo envio dos insumos dispensados pelos prescritores aos pacientes para o               
sistema HÓRUS, mas tal procedimento não vem sido realizado. O sistema DISPENSAMED é muito lento e                
causa filas de espera para os paciente que aguardam as dispensações de seus medicamentos. 

 

Projeto concluído! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Versão: 25/11/2020                                                                                                                               26/100 

LOGÍSTICA ATUAL E SEUS PROBLEMAS 

TPC: Não identifica de quem são os insumos estocados. 
US: Tem que pesquisar se a TPC tem os insumos desejados, mesmo que tenham sido adquiridos. 
DISPENSAMED: Sistema lento que causa filas de espera de pacientes e dados não são confiáveis. 
HÓRUS: Não funciona a rotina de importação dos dados vindos do DISPENSAMED. 
 
CONCLUSÃO: Grande chance de falta de insumos para serem distribuídos por dificuldades de 
gerenciamento de logística. 
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PROPOSTA DE MELHORIA 

TPC: Não identifica de quem são os insumos estocados, mas as unidades terão previamente uma               
relação restrita dos insumos a serem solicitados a partir das suas solicitações de aquisição. 
US: Informa ao sistema SIGMA às notas recebidas (poderia ser um processo automatizado). 
CAF-AB: Gerencia toda a entrada, estocagem e dispensação dos insumos. Informa para a unidade              
todas as informações necessárias através de seus relatórios e planilhas. A automação diminui             
consideravelmente os processos de trabalho da unidade.. 
HÓRUS: Logo que disponibilizar a funcionalidade de interoperabilidade, o CAF-AB enviará           
automaticamente às informações necessárias. 
 
CONCLUSÃO: Aumento da automação e controle dos processos, liberando os profissionais da 
unidade para trabalhos mais significativos. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Carla Patrícia (NAF)  

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 

Desenvolvimento Riomar Cunha (Analista de Sistemas da S/ATI) 

 

ANEXO VII - Estudo dos Fluxos Operacionais do CAF-AB nas Áreas 
Programáticas e na logística. (Página 73) 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTEROPERABILIDADE 
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INTEROPERABILIDADE COM O CARIOCA DIGITAL 

 

 
 
 
ESCOPO 
 
Fazer a integração do Prontuário Carioca para Dispositivos Móveis (PCDM) com o Portal da Prefeitura do Rio                 
de Janeiro denominado Carioca Digital. 
 
O cidadão utilizará a sua senha de acesso ao Carioca Digital para a acessar o PCDM. 
 
CONTEXTO 
 
O Carioca Digital é a porta de entrada do cidadão aos serviços do município. Portanto será, para o cidadão,                   
um facilitador, pois utilizará um ambiente conhecido e com a mesma senha que utilizada para acessar todos                 
os serviço. 
 

Projeto em andamento. 

 
 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 

Desenvolvimento Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 
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INTEROPERABILIDADE COM O SISBICHO 

  

 
 
ESCOPO 
 
Fazer a integração do PET Carioca com o sistema da Subvisa denominado SISBICHO. 
 
 
CONTEXTO 
 
O SISBICHO é o sistema oficial de cadastramento de animais, que controla os dados cadastrais e o controle                  
de chipagem através do Registro Geral de Animais.  
 

Projeto concluído! 
 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 

Desenvolvimento Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 
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PACS NAS NUVENS 

  

 
 
ESCOPO 
 
Fazer a integração do Prontuário Carioca para Dispositivos Móveis e Prontuário Carioca com plataformas              
contratadas pelo Município do Rio de Janeiro para armazenamento, laudagem e disponibilização de imagens              
radiológicas. 
 
CONTEXTO 
 
O Prontuário Carioca não dispõe de ferramentas para tratamento de imagens de alta resolução para fins de                 
análise radiológica.  
 
Também é mais vantajoso contratar o armazenamento de imagens nas nuvens do que adquirir e manter toda                 
a infraestrutura para criação e manutenção de servidores PACS. 
 

 

 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor chefe da S/ATI) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 

Desenvolvimento Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 

 

ANEXO VIII - Fluxos do PACS nas 
nuvens (Página 78) 

Projeto concluído! 
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INTERFACEAMENTO COM EQUIPAMENTOS DE  
LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA CLÍNICA 

ESCOPO 
 
Fazer a integração entre os equipamentos que realizam exames com o Sistema de Gerenciamento Hospitalar               
Hospub. 
  

 
 
CONTEXTO 
 
A automatização faz parte da modernização dos laboratórios de patologia clínica. Este avanço tecnológico              
permite maior agilidade nos processos, maior confiabilidade e melhor aproveitamento dos profissionais que             
trabalham nestes setores. 

Projeto concluído! 

 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor chefe da S/ATI) 
 

Desenvolvimento, 
Configuração  e Supervisão 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de sistemas) 
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INTEROPERABILIDADE DO HOSPUB COM O SISREG 

  
ESCOPO 
 
Importar dados de agendamento de consultas do Sistema SISREG para inclusão no Sistema de              
Gerenciamento Hospitalar HOSPUB. 
 

 
 
CONTEXTO 
 
Os agendamentos de consulta são inseridos regularmente no SISREG, conforme às regras de regulação              
adotadas pelo município. Para adequar o controle das consultas ambulatoriais no HOSPUB, é necessária a               
criação de uma rotina de interoperabilidade que garanta que o HOSPUB controle os agendamentos e               
realizações exatamente como está registrado no SISREG. 
 
O Prontuário Carioca Hospitalar está submetido às mesmas regras impostas pelo SISREG e adotadas pelo               
HOSPUB. 
 

Projeto concluído! 
 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

Desenvolvimento José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 
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INTEROPERABILIDADE DO CAF-AB COM O SIGMA E O SISTEMA HÓRUS 

ESCOPO 
 
Interoperar o Sistema de Controle de Almoxarifado e Farmácia para a Atenção Básica (CAF-AB) com o                
Sistema SIGMA (e seu sucessor), assim como o Sistema HÓRUS (da Ministério da Saúde). 
 

 
 
O sistema SIGMA é o responsável pela entrega dos insumos do depósito da TPC para às unidades de saúde                   
e o HÓRUS é responsável por receber as informações dos insumos utilizados. 
 
 
CONTEXTO 
 
A sistemática de logística de armazenamento e distribuição de insumos necessita de integração para dar a                
possibilidade de o município criar um gestor que controle todos os fluxos e determinem regras para execução                 
de boas práticas. 
 
A S/ATI criou o CAF-AB para fazer o controle dos insumos nas unidades de cada Área Programática. A                  
intenção é integrar o Sistema HOSPUB com o SIGMA e o HÓRUS para automatizar praticamente todos os                 
processos de trabalho. 
 

Projeto em andamento 
 

Equipe do Projeto 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
 

Planejamento e 
Controle  

Leon Ayres (assessor chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 

Desenvolvimento 
e supervisão 

Riomar Cunha  (Analista de Sistemas) 



 
 
 

 
 

 

PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO 
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INFORMAÇÕES PARA GESTÃO 
Não há mais dúvidas de que para as funções de planejamento, organização e controle de gestão de políticas                  
públicas são de suma importância os sistemas que fornecem informações aos órgãos da administração. 
 
Quanto mais precisa a informação, maior sua qualidade e segurança no momento de tomar decisões. Portanto                
as informações devem estar disponíveis para a pessoa certa no momento certo. Dificilmente os              
administradores e gestores públicos podem tomar decisões precisas e oportunas sem informações suficiente.  
 
A S/ATI desenvolveu ferramentas de apoio para a gestão da rede hospitalar e inteligência de negócios criadas                 
pelo PROJETO GESTOR MUNICIPAL e o PROJETO INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS. 
 
Elas estão disponíveis para utilização desde 2018. 
 

PROJETO GESTOR HOSPITALAR MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
Permite acessar, em tempo real, as informações       
agregadas de gestão e assistência, em todos os        
hospitais do município que tenham o Sistema       
HOSPUB instalado.  
 
Esta ferramenta está disponível dentro da rede PCRJ. 

PROJETO INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO 
 

 
 
 

 
 
Permite obter quaisquer informações agregadas a      
partir dos dados de AIHs pagas. Também cruza        
informações da AIHs pagas com outros bancos de        
dados. Esta ferramenta está disponível do site da        
Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

Projetos concluídos e evoluindo! 
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GESTOR HOSPITALAR MUNICIPAL 
CONTEXTO 

 

Este projeto está relacionado com a modernização da Rede Hospitalar do Município.  

A partir de pesquisa via WEB na rede municipal, o Gestor Hospitalar Municipal  busca e analisa, em 
tempo real, informações de gestão para tomada de decisão sobre as políticas municipais de saúde.  

As informações são disponibilizadas em forma de relatórios e gráficos que comparam os diversos 
indicadores das unidades, ao mesmo tempo, e podem ser exportadas para outros sistemas de 
informação. 

Não há custos específicos para este projeto, já que os recursos tecnológicos que ele utiliza já estão 
embutidos no Projeto do Prontuário Carioca.  

Projeto concluído! 

 

ESCOPO 

Para utilizar o Gestor Hospitalar Municipal é só        
acessar a tela de login do Prontuário Carioca e         
escolher a opção Gestor Hospitalar. 
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Para acessar é necessário solicitar usuário e senha,        
sempre individualizada. 

 

O Gestor Hospitalar Municipal permite o acesso dos        
gestores hospitalares à suas informações, assim      
como permite que o gestor municipal veja o conjunto         
de informações de toda a sua rede hospitalar que         
tenha o Sistema HOSPUB instalado. 

 

Já existem pesquisas disponíveis no Gestor      
Hospitalar Municipal, mas é possível criar novas com        
muita facilidade.  
 
O Gestor Hospitalar Municipal tem uma velocidade de        
processamento impressionante. Mais rápido que     
qualquer um na sua categoria. 

PESQUISAS JÁ DISPONÍVEIS 
 

- Boletins de Emergência abertos (por mês) 
- Picos de atendimento (emergência) 
- Quantidade de atendimentos por dia 
- Quantidade de atendimentos por mês 
- Quantidade de procedimentos ambulatoriais 
- Internações por CID 
- Internações por clínica 
- Internações por dia para um CID 
- Leitos disponíveis  
- Leitos disponíveis por clínica 
- Total de leitos 
- Quantidade de Internação (dia/origem) 
- Quantidade de Internação (mês/origem) 
- Quantidade de internações por dia 
- Quantidade de internações por mês 
- Situação dos leitos 
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O Gestor Hospitalar Municipal cria relatórios e       
gráficos comparativos em tempo real. 
 
O Gestor Hospitalar Municipal pertence ao nível 4, na         
categoria de softwares gráficos comparativos. O      
maior nível é o nível 5. 
 
Estes gráficos são reais! 
 
 
  

 
Exemplo real de dois tipos de gráficos (de linha e de barras) 
mostrando os picos de atendimento na emergência em 30/09/2020. 

 
Quantidade de atendimentos na emergência entre os dias 01/09/2020 
e 30/09/2020. 

O Gestor Hospitalar Municipal interopera com      
qualquer outro sistema através do protocolo XML,       
assim como exporta planilhas no padrão CSV. 
 
XML é um padrão mundial de exportação de dados         
entre sistemas. 
 
CSV é um padrão de planilha compatível com todos         
os softwares, como por exemplo, o Excel, o        
Libre-office, Open-Office etc. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento 
da S/ATI) 

Desenvolvimento do 
Gestor 

Marcos Teixeira Vicente (Analista de Sistemas) 

 
TECNOLOGIA UTILIZADA 

 
JAVA  
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INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO (BI) 
CONTEXTO 

 

Fontes de dados utilizados pelo BI da S/ATI. 

○ Base de dados dos movimentos de AIH pagas (Ministério da Saúde); 
○ Base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (Ministério da              

Saúde); 
○ Base de dados de Estimativa Populacional dos municípios brasileiros (IBGE); 
○ Histórico dos  Índices de Preços para o Consumidor Amplo - IPCA (IBGE) 
○ European Centre for Disease Prevention and Control; 
○ O Brasil em dados libertos. 

A experiência com desenvolvimento de sistemas no Ministério da Saúde por mais de 40 anos, e nos                 
mais de 13 anos atuando em conjunto com Ministério Público Federal no combate às fraudes contra o                 
SUS, trouxe para o município do Rio de Janeiro um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na                  
extração, transformação e armazenamento de dados criteriosamente organizados e transformados em           
informações de saúde. São informações significativas e úteis para a garantir a transparência e              
divulgação massiva de ações assistenciais promovidas pelas unidades de saúde públicas, conveniadas            
e contratadas pelo SUS.  

Projeto concluído, sempre evoluindo com publicação de novos gráficos 

O Projeto de Inteligência de Negócio faz parte        
da estruturação do tratamento e informação      
adotado pela S/ATI.  

Visa a disseminação inteligente de informações      
que são produzidas com base em dados       
públicos do SUS, colhidos e tratados pela       
S/ATI.  

Por isso foi criado um sítio com acesso irrestrito         
a toda a sociedade. 
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ACESSO 

O acesso às telas das pesquisas se dá através do 
link:  
 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/business-intelligence 
 
 
 

 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Desenvolvimento e 
gestão das 
informações 

Eduardo Benoliel (analista de sistemas) 

 

ANEXO IX - Consultas disponíveis no BI  (Página 80) 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/business-intelligence
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA  
NOS GRANDES HOSPITAIS DE EMERGÊNCIA 

OBJETIVO DO PROJETO 
 
O projeto visa implantar o Prontuário Carioca       
Hospitalar, um software público e gratuito,      
desenvolvido pela Assessoria Técnica da Informação      
da SMS, que permite armazenar todo o histórico        
clínico do cidadão usuário da rede municipal de saúde         
respeitando as orientações da Lei Geral de Proteção        
aos Dados, garantindo sigilosidade e inviolabilidade. 
 
Foi escolhido para ser o prontuário eletrônico a ser         
utilizado em todas as unidades hospitalares,      
maternidades e policlínicas no município do Rio de        
Janeiro, conforme a Resolução SMS No 4241 de 05         
de novembro de 2019. 

 
Resolução SMS No 4241 de 05 de novembro de 2019 
 

“Determina a obrigatoriedade da utilização do prontuário eletrônico, através do Prontuário Carioca            
Hospitalar (PCH) e do Prontuário Carioca Hospitalar para Dispositivos Móveis (PCDM), integrados            
com o Sistema de Gerenciamento Hospitalar HOSPUB, nas unidades hospitalares, maternidades           
e policlínicas do Município do Rio de Janeiro.”. 
 

Projeto em andamento 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação do 
Projeto 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 

Suporte e consultoria 
ao banco de dados 
Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Equipe de Testes e 
Depuração 

Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

 
Sistema Operacional Linux 

Linguagem PHP 

Linguagem Opus 

Banco de Dados PostGres 

Banco de Dados Openbase 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA NOS HOSPITAIS DE RETAGUARDA 
OBJETIVO DO PROJETO 
 
O projeto visa implantar o Prontuário Carioca Hospitalar, nas Policlínicas do           
Município do Rio de Janeiro. 
 

Projeto em andamento 
 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação do Projeto Leon Ayres (chefe da S/ATI) 

Suporte e consultoria ao 
banco de dados Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Equipe de implantação Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

 

ANEXO X - Relação dos Hospitais de Retaguarda (Página 84) 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA NAS POLICLÍNICAS 
OBJETIVO DO PROJETO 
 
O projeto visa implantar o Prontuário Carioca Hospitalar, nas Policlínicas do           
Município do Rio de Janeiro. 
 

Projeto em andamento 
 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação do Projeto Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 

Suporte e consultoria ao 
banco de dados Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Equipe de implantação Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

 

ANEXO XI - Relação das Policlínicas (Página 85) 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA NAS MATERNIDADES 

ESCOPO 
 
Implantar o Sistema de Gerenciamento Hospitalar HOSPUB e o Prontuário Carioca Hospitalar (PCH) em todas 
as maternidades da rede municipal de saúde. 
 
CONTEXTO 
 
A rede municipal de saúde do Rio de Janeiro conta com 11 maternidades e uma casa de parto próprias. Essas 
unidades representam ao todo mais de 700 leitos de alojamento conjunto (mães e bebês) e 295 leitos de 
UI/UTI neonatal. As unidades estão distribuídas por toda a cidade. 
 

Projeto em andamento 

 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação do Projeto Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 

Suporte e consultoria ao 
banco de dados Openbase 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de Sistemas) 
Riomar Cunha (Analista de Sistemas) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

Equipe de implantação Alessandra Silva (Assessora) 
Alexandre Torres (Assessor) 
Claudia Cunha Claro (Assessora) 
Cláudia Moreira (Assessora) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
Luiz Otávio Motta (Assessor) 
Monique Gavinha (Assessora) 

 

ANEXO XII - Relação das Maternidades (Página 86) 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA DA SAÚDE MENTAL  
ESCOPO 
 

 
Este sistema é público e gratuito e pode ser utilizado por qualquer município que se prontificar a                 
providenciar infraestrutura tecnológica e se integrar com os conceitos garantidores da ética e garantia de               
preservação do sigilo e confidencialidade, dentro dos preceitos da Lei Geral de Proteção aos Dados. 

 

Projeto em andamento 

 

 
Implantação do Prontuário Carioca para a Saúde Mental: 

 
● nos Centros de Atenção Psicossocial; 
● nas emergências psiquiátricas dos hospitais; 
● nos Hospitais Psiquiátricos. 

  

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Hugo Fagundes (superintendente de Saúde Mental) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Coordenação de 
implantação 

Ana Paula Cunha (enfermeira - assessora de informação) 
Catarine Veras (psicóloga) 
Fabiana Solis (residente em saúde coletiva) 
Gilberto Sonoda  
Marcelo Magalhães 
Paulo Cardoso Ferreira Pontes (psicólogo - coordenador 
RAPS) 

 

ANEXO VI - Unidades da Saúde Mental (Página 72) 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA NA RIOSAÚDE 

ESCOPO 
 
O objetivo é implantar o HOSPUB e o Prontuário Carioca Hospitalar (PCH) no CTI-Pediátrico do Hospital 
Municipal Souza Aguiar.  
 

 
 
CONTEXTO 
 
O CTI-Pediátrico, foi montado pela Riosaúde, que ficou com a responsabilidade de contratar profissionais de 
saúde,  administrativos, adquirir os insumos para a sua farmácia própria e adquirir equipamentos de 
informática. 
 
A equipe da S/ATI fará a capacitação para utilização do PCH e fará a implantação acompanhada. 
 

Projeto em andamento 
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Equipe do Projeto 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Dra. Lúcia Helena Órfão (Diretora Médica do HMSA) 
Dr.Daniel Hilário (Chefe do CTI-Pediátrico) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Planejamento e Controle Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Hospital Municipal Souza 
Aguiar e Riosaúde 

Alessandra Araujo (Supervisora Riosaúde) 
Gisele Pereira (DICA - HMSA) 
Nathalia (Chefe de Enfermagem do CTI-Pediátrico) 
Viviane (Chefe da Pediatria do HMSA) 

Treinamento e 
Implantação 

Alexandre Torres (Assessor S/ATI) 
Claudia da Cunha Claro (Assessora da S/ATI) 
Elisabeth Papageorgiou (Assessora da S/ATI) 
Luiz Otávio Rocha Motta (Assessor S/ATI) 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO CARIOCA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

ESCOPO 
 
Implantação do Prontuário Carioca para Dispositivos      
Móveis (PCDM), interligado ao Prontuário Carioca      
Hospitalar (PCH), para ser acessado pelo cidadão       
que utiliza a rede de saúde do município.  
 
As informações devem ser disponibilizadas de forma       
ubíqua e pervasiva (em qualquer lugar que tenha        
acesso à internet e através de todos os meios         
tecnológicos). 
 
Só as unidades de saúde que têm implantadas o PCH          
serão capazes de interagir com o PCDM. 
 
O acesso ao PCDM será realizado através do Portal         
Carioca Digital, porta de entrada do cidadão carioca        
aos serviços do município. 
 
 
A fase atual de interligação do PCDM com o Carioca          
DIgital. 

 
 
 

Projeto concluído!  
 

EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação 
geral 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 

Desenvolvimento Marcos Teixeira Vicente 

Planejamento e  
Controle 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

IPLANRIO Mônica Oliveira Cardoso (Gerente de Informática Setorial) 
Elaine Figueiredo da Silva (Gerente de Informática Setorial substituta) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 
Robson Waterkemper (Analista de Sistemas) 



 
 
 
 

 

  

Versão: 25/11/2020                                                                                                                               53/100 

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL CARIOCA DE LAUDOS 

 

                  
 
 
ESCOPO 
 
Implantação de uma central que permita que as unidades que têm equipamentos radiológicos digitais possam               
mandar os exames para um ambiente de “nuvem” para que sejam laudados por um grupo de especialistas.  
 
Os exames laudados devem ficar disponíveis nas “nuvens” para que sejam acessadas pelos médicos              
solicitantes. 
 
A Central Carioca de Laudos é um projeto que está incorporado ao Prontuário Carioca. 
 
 
CONTEXTO 
 
Em todo o mundo, as Centrais de Laudos vêm se multiplicando por causa das vantagens operacionais e                 
financeiras. Elas permitem a criação de equipes que trabalham por períodos integrais e possibilitam a criação                
de laudos à distância, proporcionando mais acessibilidade e mobilidade aos médicos. Maximiza a performance              
dos profissionais e diminui significante os custos com infraestrutura.  
 
A Prefeitura do Rio de Janeiro adquiriu tomógrafos e equipamentos de raios-x que foram instalados nas                
diversas unidades de saúde. A Central de Laudos é mais um instrumento de modernização tecnológica da                
medicina, sendo um instrumento que proporciona cidadania aos usuários da rede de saúde do município. 
 
 

Projeto concluído! 
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Equipe do Projeto 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 

Coordenação de 
implantação 

Humberto Bertolossi (Analista de Projetos e Requisitos) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

 

 
 

Acesso através do link 
 

https://www.medcloud.co/?page=rjpref  
 

             
 
As imagens imagens são exibidas dentro da plataforma e oferece uma grande quantidade de recursos para                
que o médico radiologista possa analisar e laudar às imagens que são exibidas através de imagens de                 
altíssima resolução. 
 

https://www.medcloud.co/?page=rjpref
https://www.medcloud.co/?page=rjpref
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AUTOMAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA CLÍNICA 

Este projeto está embutido na modernização da Rede Hospitalar do Município. Trata-se da automação              
através do  interfaceamento dos equipamentos que realizam exames e o sistema HOSPUB.  

A automatização reduz o tempo total de realização dos exames e garante que não aconteçam erros de                 
transcrição  por digitação de resultados.  

A utilização de etiquetas de códigos de barras permite que os equipamentos que realizam exames               
possam ler e processar os tubos de materiais coletados. Otimiza os processos de trabalho liberando               
os técnicos e bioquímicos  para que possam se dedicar às suas atividades técnicas originais.  

Todos os exames liberados são inseridos automaticamente no Prontuário Carioca. Não há custos             
adicionais para o município caso os contratos com as empresas fornecedoras prevejam a             
responsabilidade de custear o software de engenharia de interfaceamento dos equipamentos com o             
sistema HOSPUB.  
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ESCOPO - SITUAÇÃO SEM AUTOMAÇÃO 

 

1. Os tubos, com os materiais de exames, são identificados através de etiquetas previamentes 
numeradas. 

2. Os técnicos fazem a programação manual dos equipamentos que realizam exames. 
3. Os resultados dos exames são impressos pelos equipamentos e digitados do HOSPUB. 
4. Após liberados, os resultados são impressos e entregues aos médicos e pacientes. 
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ESCOPO - SITUAÇÃO COM AUTOMAÇÃO 

 

1. Os tubos, com os materiais de exames, são identificados através de etiquetas com código de barras. 
2. O Sistema HOSPUB informa aos equipamentos quais requisições, exames e tubos serão inseridos             

para que estes realizem os exames. 
3. Ao término da realização, os resultados dos exames são enviados para o HOSPUB. 
4. Após liberados, os resultados vão automaticamente para o prontuário eletrônico do paciente            

(Prontuário Carioca Hospitalar). 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da 
S/ATI) 

Coordenação das 
implantações 

José Luiz Arcieri Eiras (Analista de sistemas) 

Responsável pelo 
software de 
interligação dos 
equipamentos com o 
Sistema HOSPUB 

Empresa Karyon 
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IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E 
FARMÁCIA NA ATENÇÃO BÁSICA 

ESCOPO 
 
O Projeto CAF-AB visa implantar o Sistema de Controle de Almoxarifado e Farmácia nas unidades da Atenção                 
Básica. O CAF-AB é um sistema oriundo do Sistema de Gerenciamento Hospitalar, com mais de dez anos de                  
experiência em almoxarifados, farmácias e dispensação. O CAF-AB controla o recebimento (total ou parcelado              
dos insumos), informa os pontos de compra, curva ABC, quantidade estocada (física e financeira) e todos os                 
relatórios necessários para controle de Almoxarifado/Farmácia/Dispensação. 
 
Cada Área Programática conseguirá controlar, em tempo real, todos os recebimentos, total em estoque,              
movimentações  e dispensações das suas unidades vinculadas. 
 

 
 
CONTEXTO 
 
As unidades da Atenção Básica não dispõem de sistemas informatizados para fazer o controle do               
recebimento, armazenamento e dispensação dos insumos consumidos por elas. Todo o controle é realizado              
manualmente. Apesar de existir um sistema de controle no almoxarifado central do município (TPC), este não                
atende às necessidades de controle das unidades. Este sistema também não consegue identificar, nos              
materiais estocados quem são seus solicitantes, gerando a possibilidade de enganos na hora da distribuição. 
 
Outro sistema utilizado pelo município, o Dispensamed, também não atende às necessidades de controle de               
recebimento e estocagem das unidades. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação 
Geral 

Leon Ayres (Assessor chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento do S/ATI) 
Carla Patrícia (NAF)  

Planejamento e 
Controle 

Leon Ayres (Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de Planejamento da S/ATI) 

Desenvolvimento Riomar Cunha (Analista de Sistemas da S/ATI) 

 
Projeto em andamento 

 

 

ANEXO XIII - Unidades da Atenção Básica (Página 87) 
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INFORMATIZAÇÃO DA SUBVISA COM O PRONTUÁRIO PET CARIOCA 
 

 

ESCOPO 
 
Implantação do PET Carioca nos Instituto Jorge Vaitsman (IJV) e          
Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ).  
 
É pressuposto para implantação do PET Carioca a instalação e          
uso do Sistema HOSPUB, que realizará o controle administrativo e          
gerencial das unidades. 
 
A implantação será escalonada conforme forem instalados os        
recursos de infraestrutura. 

Projeto em andamento 

ESTRUTURAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO 
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FUNCIONALIDADES BÁSICAS DISPONÍVEIS 

HOSPUB (Módulos disponíveis) 
 

● Configuração do sistema 
● Ambulatório (recepção) 

○ Marcação de consultas 
○ Check-in 
○ Check-out 

● Acautelamento (internação e alta) 
○ Internação 

● Centro Cirúrgico  
○ Marcação 
○ Controle 
○ Finalização 

● Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia  (SADT) 
○ Laboratório de patologia clínica 
○ Anatomia patológica 
○ Radiologia 

● Almoxarifado/Farmácia 

PET CARIOCA (Módulos disponíveis) 
 

● Ambulatório 
○ Evoluções 
○ Solicitações de exames 
○ Visualização de resultados 
○ Prescrição de receituário 

● Acautelamento 
○ Evoluções 
○ Solicitação de exames 
○ Adoção 

● Cirurgias 
○ Evoluções 
○ Relatórios cirúrgico 

● SADT 
○ Radiologia 
○ Anatomia Patológica 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Instituto Jorge Vaitsman (IJV)  O PET Carioca já foi: 
 

● Instalado nos setores de 
○ Ambulatório 

■ Recepção da Clínica 
■ Consultórios da Clínica 

○ Acautelamento 
○ SADT 

■ laboratório de patologia clínica 
■ Radiologia 
■ Anatomia patológica 

○ Centro cirúrgico 
● Implantado nos setores de 

○ Ambulatório  
■ Recepção da Clínica 
■ Consultórios da Clínica 

○ Laboratório de patologia clínica 
 

Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ).  No CCZ ainda está sendo providenciada a 
infraestrutura de rede de dados e instalação de 
computadores. 
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EQUIPE DO PROJETO 

 

Coordenação Geral Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 

Planejamento e Controle  Leon Ayres (Assessor Chefe da S/ATI) 
João Gabriel Brito de Pillar (Assessor de 
Planejamento da S/ATI) 

Desenvolvimento do PCDM Marcos Teixeira Vicente (Analista de 
sistemas) 

Equipe de testes e depuração Alessandra Silva (assessora) 
Alexandre Torres (assessor) 
Claudia Cunha Claro (assessora) 
Cláudia Moreira (assessora) 
Humberto Bertolossi (analista de sistemas) 
João Gabriel Brito de Pillar (assessor) 
Elisabeth Papageorgiou (assessora) 
Luiz Otávio Motta (assessor) 
Monique Gavinha (assessora) 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 
Sistema Operacional Linux 
Linguagem PHP 
Banco de Dados PostGres 
Banco de Dados Openbase 

 

ANEXO XIV - Tudo sobre o PET Carioca (Página 89) 
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ANEXO I 

Formalização do Projeto  
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Termo de Abertura 
 

● Objetivo: O Projeto do Prontuário Eletrônico Municipal vem de encontro às necessidades de prover o município do Rio de Janeiro 

com um instrumento, público e gratuito, que permita o gerenciamento e gestão das informações dos cidadãos relativas aos exames 

realizados, históricos das internações, consultas ambulatoriais, passagens pela emergência, medicamentos receitados, controle de 

antibióticos e todas as evoluções multidisciplinares. Ao incluirmos este módulo ao sistema hospitalar atualmente existente, os vinte 

anos de histórico dos pacientes, serão automaticamente incorporados ao Prontuário Eletrônico.  

● Justificativa: O Projeto do Prontuário Eletrônico Municipal traz vantajosidade para o município, tanto economicamente mais 

vantajoso — menor gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. Atualmente o município 

não dispõe de um Prontuário Eletrônico, público e gratuito, implantado nas quatro grandes unidades hospitalares (Salgado Filho, 

Lourenço Jorge, Sousa Aguiar e Miguel Couto). O Prontuário Carioca Hospitalar é um sistema completo, mas em constante 

evolução. Estas evoluções não implicarão em gastos complementares, pois sua evolução ficará por conta da equipe da S/ATI. 

 

● Estimativa Inicial de Custo: Os custos deste projeto, contemplando as quatro grandes unidades hospitalares serão financiados por 

diversas fontes, sendo uma delas através de emenda parlamentar cuja finalidade é a aquisição de estações de trabalho. Para 

aquisição de licenças de bancos de dados serão gastos cerca de noventa e cinco mil reais. Para aquisição de quatro servidores a 

estimativa fica em cerca de sessenta mil reais. 

● Estimativa Inicial de Duração: Para término das duas fases de implantação, nas quatro grandes unidades hospitalares, o prazo 

estimado é de seis meses. 

● Cronograma de Marcos de Alto Nível 

 

Fase 1 - Nesta fase ainda não é necessária a aquisição de todos os equipamentos. Já há alguma disponibilidade de 
microcomputadores nos diversos setores do hospital. Estes podem ser utilizados, de imediato, para acesso ao Prontuário 
Carioca Hospitalar. 

 

o Marco (N): Instalação do Prontuário Carioca Hospitalar  

o Prazo (N): Um a dois dias em cada unidade. 

 

o Marco (G): Análise da situação atual do SGH instalado na unidade. 

o Prazo: Dois dias. 

o Marco (G): Instalação do Prontuário Eletrônico Municipal na unidade Hospitalar. 

o Prazo: Um dia. 

o Marco (G): Configuração para adequação aos protocolos dos profissionais de saúde. 

o Prazo: Uma semana. 

o Marco (G): Treinamento e implantação assistida. 

o Prazo: Variável (conforme disponibilidade dos profissionais de saúde). 
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Fase 2 - Disseminação a utilização do Prontuário Eletrônico Municipal para todos os profissionais de saúde, em toda a sua 
plenitude e em todo o hospital. 

 

o Marco (N): Expansão do Prontuário Eletrônico Municipal. 

o Prazo (N): Um mês em cada unidade. 

 

● Descrição Resumida do Produto ou Serviço: Sistema de gerenciamento e gestão das informações dos cidadãos relativas aos 

exames realizados, históricos das internações, consultas ambulatoriais, passagens pela emergência, medicamentos receitados, 

controle de antibióticos e todas as evoluções multidisciplinares. 

● Premissas: Aquisição de quatro licenças do Banco de Dados Openbase (64 bits com suporte para SQL). Aquisição de quatro 

servidores para hospedar exclusivamente o Prontuário Eletrônico e o Sistema de Gerenciamento Hospitalar atualmente instalado 

nas unidades hospitalares. 

● Restrições: Não há. 

● Riscos de Alto Nível: Não aquisição das licenças do Banco de Dados Openbase (64 bits com suporte para SQL). Não aquisição dos 

servidores para hospedar exclusivamente o Prontuário Eletrônico. 

● Observações Gerais: Atualmente o IPLANRIO já dispõe de sala e pessoal em cada uma destas unidades onde ficam localizados os 

servidores onde estão implantados os atuais sistemas de gerenciamento hospitalares. Não será necessária qualquer ampliação de 

local ou recursos humanos.  

O suporte ao Banco de Dados Openbase já é realizados por esta mesma equipe, mas acrescenta-se a facilidade de a S/ATI dispor de 

experiência e conhecimento técnico suficiente para dar suporte ao banco de dados e à equipe que já atua nestas unidades.  

● Vinculação com a Estratégia: Criação de um prontuário eletrônico para ser implantado nas quatro grandes unidades de emergência. 

● Principais Partes Interessadas (Stakeholders): Listar as áreas, órgãos, pessoas que podem influenciar ou serem influenciadas 

positiva ou negativamente, tanto pelo produto quanto pelo trabalho do projeto. Descrever: nome, órgão e o envolvimento, que inclui, 

mas não se limita a: 

o Patrocinador do Projeto (Sponsor)*: Prefeito do Rio de Janeiro. 

o Cliente do Projeto*: Prefeito do Rio de Janeiro. 

o Líder do Projeto*: Leon Ayres, Assessor Chefe Técnico da Assessoria Técnica da Informação da SMS. 

o Equipe: Equipe da Assessoria Técnica da Informação da SMS. 

o Consultor: Equipe da Assessoria Técnica da Informação da SMS. 



 
 
 

ANEXO II 

Módulos do HOSPUB 
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EMERGÊNCIA 

● Efetua a entrada dos pacientes da emergência 

● Capta os dados do estado do paciente 

● Capta informações sobre como chegou até a unidade. 

 

INTERNAÇÃO 

● Faz internação e alta 

● Faz abertura de prontuários 

● Controla movimentação dos pacientes 

● Controla o Censo Diário 

● Fornece relatórios de administração e gestão 

 

AMBULATÓRIO 

● Importa agenda do Sisreg 

● Marca consultas 

● Registra procedimentos realizados 

● Registra CIDs 

● Realiza fechamento de consulta  

 
CENTRO CIRÚRGICO 

● Controla centro cirúrgico 

● Controla equipes de cirurgia 

● Controla custos das cirurgias 

ADMINISTRAÇÃO DO HOSPUB 

● Configura o sistema HOSPUB 

● Cadastra profissionais 

● Importa tabelas do SIGTAP 

 

INFORMAÇÕES 

● Controla as informações dos pacientes para que o setor 

de atendimento ao público. 

 

SADT 

● Marca exames 

● Controla realização de exames 

● Faz interfaceamento com equipamentos 

 

SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO (SAME) 

● Controla prontuários físicos 

● Faz faturamento SIA/AIH 

 

CONTROLE DE ESTOQUE 

● Controla almoxarifado(s) 

● Controla farmácia(s) 

● Controla dispensação 



 
 
 

ANEXO III 

 Funcionalidades Básicas disponíveis no Prontuário Carioca Hospitalar  

 
● Na emergência 

○ informa as entradas e saídas 
○ mostra os CIDS detectados 
○ mostra os procedimentos realizados  
○ permite criar evoluções multiprofissionais  
○ permite criar prescrições médicas e de enfermagem 
○ permite solicitações e visualizações dos resultados dos exames 

● Na internação 
○ informa as entradas e saídas 
○ mostra os CIDS detectados 
○ mostra os procedimentos realizados  
○ permite criar evoluções multiprofissionais  
○ permite criar prescrições médicas e de enfermagem 
○ permite solicitações e visualizações dos resultados dos exames 

● Na ambulatório 
○ permite o acompanhamento das consultas 
○ mostra os CIDS detectados 
○ mostra os procedimentos realizados  
○ permite criar evoluções  
○ permite criar prescrições médicas e de enfermagem 
○ permite criar diversos modelos de receituário 
○ permite criar diversos modelos de atestados e outros documentos 
○ permite solicitações e visualizações dos resultados dos exames 

● Nas cirurgias 
○ mostra os CIDS detectados 
○ mostra os procedimentos realizados  
○ permite criar evoluções 
○ permite criar relatórios cirúrgicos 
○ permite criar prescrições médicas e de enfermagem 
○ permite solicitações e visualizações dos resultados dos exames 

● Na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
○ O CCIH recebe automaticamente a informação de medicamentos sob seu controle que            

estejam sendo prescritos 
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● Na farmácia 
○ A farmácia recebe automaticamente todas a relação dos medicamentos de todas as            

prescrições, com todos os detalhamentos necessários para triagem e outros          
procedimentos, aumentando a segurança e diminuindo a possibilidade de erros.  

● Na incorporação de documentos 
○ Permite que documentos, resultados de exames vindos de outras partes etc. sejam            

fotografados ou escaneados e incorporados ao Prontuário Alagoano. 
● Na incorporação de imagens 

○ Todas as imagens nos padrões JPG, PNG, BMP e GIF podem ser incorporadas ao              
Prontuário Alagoano. 

● Na prescrição médica 
○ Controla automaticamente as dosagens diárias 
○ Permite o aproveitamento de prescrições anteriores 
○ Envia automaticamente as prescrições para a enfermagem 
○ Dispensa automaticamente os medicamentos com vencimentos de validades mais         

próximas 
○ Controla os medicamentos que necessitam de justificativas para utilização 
○ Envia automaticamente para o CCIH a informação de utilização de medicamentos           

especiais controlados por ela 
○ Permite a prescrição de medicamentos diluídos 
○ Permite e envia automaticamente as prescrições de cuidados para o paciente para a             

enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e outras especialidades 
● Na prescrição de enfermagem 

○ Permite mudanças de aprazamentos 
○ Evita erros de interpretação de grafias 
○ Segue protocolos rígidos protegendo a prática clínica na enfermagem 
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ANEXO IV 

Planejamento e Controle do PCH 
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ANEXO V 

Planejamento e controle do PCDM 
 

 

 

 

  

Versão: 25/11/2020                                                                                                                               71/100 



 
 
 

 

 

ANEXO VI 

Unidades para implantação do Prontuário da Saúde Mental 
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NOME ENDEREÇO 
SMS CAPS III FRANCO BASAGLIA Av. Venceslau Brás, 65 A fds - Botafogo 
SMS CAPS III MARIA DO SOCORRO SANTOS Estrada da Gávea, 520 - curva do S 
SMS CAPSI MAURICIO DE SOUSA Av. Venceslau Brás, 65 C fds - Botafogo 
SMS CAPS AD MANE GARRINCHA Avenida Professor Manoel de Abreu 196 - Maracanã 
SMS CAPS AD III MIRIAN MAKEBA Rua Professor Lace, 485 - Ramos 
SMS CAPS CARLOS AUGUSTO DA SILVA MAGAL Av. Dom Helder Camara, 1184 - Manguinhos 
SMS CAPS ERNESTO NAZARETH Av. Paranapuã, 435 - Freguesia 
SMS CAPS FERNANDO DINIZ Rua Leopoldina Nunes 754 -fundos - Penha 
SMS CAPS III JOAO FERREIRA SILVA FILHO Estrada do Itararé, 951 - Ramos 
SMS CAPSI VISCONDE DE SABUGOSA Av. Guanabara s/n - Praia de Ramos - Ramos 
SMS CAPS AD III RAUL SEIXAS Rua Dois de Fevereiro, 785 - Encantado 
SMS CAPS CLARICE LISPECTOR Rua Dois de Fevereiro, 785-A - Encantado 
SMS CAPS TORQUATO NETO Estrada Ademar Bebiano 339 - Del Castilho 
SMS CAPSI MARIA CLARA MACHADO Rua Gomes Serpa, 49 - Piedade 
SMS CAPS EAT SEVERINO DOS SANTOS Rua Dois de Fevereiro 635 - Engenho de Dentro 
SMS CAPS AD III PAULO DA PORTELA Rua Pirapora, 69 - Turiaçu - Madureira 
SMS CAPS DIRCINHA E LINDA BATISTA Rua Jornalista Hermano Requião, 447 - Guadalupe 
SMS CAPS RUBENS CORREA Rua Capitão Aliatar Martins, 231 - Irajá 
SMS CAPSI HEITOR VILLA LOBOS Rua Padre Manso s/n - Madureira 
SMS CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSUM Rua Sampaio Correa, 103 - Taquara 
SMS CAPS III ARTHUR BISPO DO ROSARIO Estrada Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara 
SMS CAPS MANOEL DE BARROS Av. Nossa Senhora dos Remédios, S/Nº – Taquara 
SMS CAPSI ELIZA SANTA ROZA Rua Sampaio Correia, 105 - Taquara 
SMS CAPS LIMA BARRETO Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu 
SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA Rua Baalbeck, 75 - Senador Camará 
SMS CAPSI PEQUENO HANS Rua Carlos Pontes, s/n – Jardim Sulacap 
SMS CAPS PEDRO PELLEGRINO Praça Major Vieira de Melo, 10 - Comari - Campo Grande 
SMS CAPS PROFETA GENTILEZA Estrada de Inhoaíba 849 – Inhoaíba - Campo Grande 
SMS CAPSI JOAO DE BARRO Estrada do Campinho, s/n, Santa Margarida - Campo Grande 
SMS CAPS AD JULIO CESAR DE CARVALHO Rua Severino Chagas, 196 - Santa Cruz 
SMS CAPS SIMAO BACAMARTE Rua Senador Camará, 224 - Santa Cruz 
HOSPITAL MUNICIPAL JURANDYR MANFREDINI s/nº Taquara, R. Sampaio Correa - Jacarepaguá 
HOSPITAL NISE DA SILVEIRA R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro 
HOSPITAL PINEL Av. Venceslau Brás, 65 - Botafogo 



 
 
 

 
 

 

ANEXO VII 

Estudo dos Fluxos Operacionais do CAF-AB nas Áreas Programáticas e na logística. 
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CONFIGURAÇÕES PERMITIDAS 
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CONFIGURAÇÕES INDICADAS PARA AS ÁREAS PROGRAMÁTICAS 
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FLUXO OPERACIONAL LOCAL 
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FLUXO LOGÍSTICO ATUAL 
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FLUXO LOGÍSTICO PROPOSTO 

 



 
 
 
 

ANEXO VIII 

Fluxos do PACS nas nuvens 
(sem integração com o Prontuário Carioca) 
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Fluxos do PACS nas nuvens 
(com integração com o Prontuário Carioca) 
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ANEXO IX 

Consultas disponíveis no BI 
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INTERNAÇÕES - LEITOS CNES 

 
●      Qtd. de leitos cadastrados no CNES p/ cada mil hab. 
●      Qtd. média mensal de leitos cadastrados no CNES 
●      Qtd. média mensal de leitos cadastrados no CNES, por Natureza Jurídica 
●      Qtd. média mensal de leitos de saúde mental cadastrados no CNES 
●      Qtd. média mensal de leitos, exceto de saúde mental, cadastrados no CNES 

 
Oferta de leitos CNES UTI (Município do Rio de Janeiro) 
  

●      Qtd. de leitos UTI cadastrados no CNES p/ cada dez mil hab. 
●      Qtd. média mensal de leitos UTI cadastrados no CNES 
●      Qtd. média mensal de leitos UTI cadastrados no CNES, por Natureza Jurídica 

  
Aumento da oferta de leitos CNES (Município do Rio de Janeiro) 
  

●      Aumento anual, relativo a 2009, da qtd de leitos por mil hab. 
●      Aumento anual, relativo a 2009, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab. 

Aumento da oferta de leitos CNES, UTI e não-UTI, SUS e não-SUS (Município do Rio de Janeiro) 
  

●      Aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos CNES por Natureza Jurídica Hospitalar 
 

INTERNAÇÕES - CUSTOS RIO DE JANEIRO 
 

 
● As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram pelo SUS(Rio de Janeiro) 
● Aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS 
● Custo paciente-dia SIH/SUS, por especialidade 
●  Custo paciente-dia SIH/SUS 

AVC - ALTA PRECOCE 

  
● Custos SIH/SUS com alta precoce em tratamentos de AVC 
● Internações SIH/SUS com alta precoce em tratamentos de AVC 

  
● Hospitais que mais faturaram com alta precoce em AVC no SIH/SUS 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/qtd-de-leitos-p-cada-mil-hab-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/media-mensal-de-leitos-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/qtd-media-mensal-de-leitos-cnes-por-natureza-juridica-hospitalar-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/media-mensal-de-leitos-saude-mental-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/media-mensal-de-leitos-exceto-saude-mental-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/qtd-de-leitos-uti-p-cada--dez-mil-hab-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/media-mensal-de-leitos-uti-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/qtd-media-mensal-de-leitos-cnes-uti-por-natureza-juridica-hospitalar-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aum-anual-qtd-de-leitos-p-cada-mil-hab-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aum-anual-qtd-de-leitos-uti-p-cada-10mil-hab-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-aum-leitos-nao-sus-por-nat-jur-mun-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/as-nat-jur-que-mais-faturaram-e-internaram-pelo-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aumentos-dos-custos-das-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/custo-pac-dia-por-especialidade-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/custo-pac-dia-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/custos-sus-com-alta-precoce-em-tratamentos-de-avc-brasil
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/internacoes-sus-com-alta-precoce-em-tratamentos-de-avc-brasil
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/hospitais-que-mais-faturaram-com-alta-precoce-em-avc-no-sus-brasil
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INTERNAÇÕES - MORTALIDADE (RIO DE JANEIRO) 

● Aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em intern. SUS 
● Aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI 

 
● Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS 
● Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI 

 
● Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS 
● Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS 

 

SAÚDE MENTAL 

 
● Aumento anual, relativo a 2009, das internações no SUS por uso de psicotrópicos 
● Aumento anual, relativo a 2009, das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS 

 
● Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS 
● Incidência de tipo de Esquizofrenia, por faixa etária, em internações SUS 

 
● Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS 

 

INTERNAÇÕES - OCUPAÇÃO DE LEITOS 

Uso de UTI em internações SUS (Rio de Janeiro) 
 

●      Ranques dos hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (Rio de Janeiro) 
 
Taxa de ocupação em internações SUS (Rio de Janeiro) 
 

●      Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS 
●      Taxa de ocupação em UTI, por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS 

% de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se 
internar pelo SUS (Rio de Janeiro) 
 

●      Município do Rio de janeiro 
●      Estado do Rio de Janeiro 

 
Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes 
 

●      Município do Rio de Janeiro 
 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aumento-anual-da-taxa-de-mortalidade-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aumento-anual-da-taxa-de-mortalidade-em-internacoes-sus-com-uti-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/taxa-de-mortal-por-espec-e-nat-jur-hospitalar-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/taxa-de-mortal-por-espec-e-nat-jur-hospitalar-em-internacoes-sus-com-uti-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/tx-mort-por-uf-intern-para-amput-membr-inf-diabet-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/tx-mort-por-uf-hosp-intern-para-amput-membr-inf-diabet-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aumento-anual-das-internacoes-sus-por-uso-de-psicotropicos-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aumento-anual-das-internacoes-sus-para-tratamento-de-esquizofrenia-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/incidencia-por-tipo-de-uso-de-psicotropico-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/incidencia-de-tipo-de-esquizofrenia-por-faixa-etaria-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/taxa-de-mortalidade-por-tipo-de-uso-de-psicotropicos-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/hosps-q-mais-usaram-uti-no-sihsus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/taxa-de-ocupacao-por-natureza-juridica-hospitalar-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/taxa-de-ocupacao-em-uti-por-natureza-juridica-hospitalar-em-internacoes-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aum-dist-media-que-cada-paciente-nao-municipe-percorre-para-se-internar-pelo-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/aum-dist-media-que-cada-paciente-nao-municipe-percorre-para-se-internar-pelo-sus-rj
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/viagens-intermun-mais-utiliz-pelos-pacientes-sus-nao-municipes-rio-de-janeiro
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INTERNAÇÕES - PAINÉIS 

TIPOS DE PAINÉIS 

Painel Oferta de Leitos CNES (Hospitais) 
   (Qtd média mensal de leitos comuns e de UTI, Aumento da qtd média mensal de leitos comuns e de UTI) 
  

Painel Ocupação de Leitos CNES (Hospitais) 
   (Qtd de Internações, Tx. de ocupação, Uso de UTI, Média de perm. em UTI ) 
  

Painel Intern. de não-munícipes, Urg. e Emerg. e Municípios de origem (Hospitais) 
   (Qtd de Internações finalizadas e pagas, de urg./emerg., de pacientes munícipes e não-munícipes, e, Municípios 
de origem dos pacientes não-munícipes.) 

UNIDADES DISPONÍVEIS (permite pesquisa para qualquer outra unidade no Brasil) 
 

         SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE AP 40 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21 

         SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO AP 31 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK AP 31 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS AP 40 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA AP 40 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA AP 2 1 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES AP 3 3 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53 

         SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31 
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PAINÉIS DISPONÍVEIS 
 
 

● Painel Aumento de oferta de leitos CNES e de internações SUS (Estados e Municípios) 
   (Aum. da oferta de leitos CNES por cada mil hab., Aum. das internações SUS, Estado e Município) 

 
○      RJ x Mun. do Rio de Janeiro 

 
● Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (Estados e Municípios) 

   (% de Internações e custos SUS por faixa etária.) 
 

○      Estado e Mun. do Rio de Janeiro 
 

● Painel % de aumento dos custos e da qtd de internações SUS, por faixa etária (Estados e Municípios) 
   (% de aum. anual das Internações SUS e Custos por faixa etária.) 

 
○      Mun. do Rio de Janeiro 
○      Est. do Rio de Janeiro 

 
● Painel Intern. de não-munícipes, Urg. e Emerg. e Municípios de origem (Municípios) 

   (Qtd de Internações finalizadas e pagas, de urg./emerg., de pacientes munícipes e não-munícipes, e, Municípios 
de origem dos pacientes não-munícipes.) 

 
○      Mun. do Rio de Janeiro 

 
● Painel Intern. de munícipes em outros Municípios (Municípios) 

   (Qtd de Internações finalizadas e pagas, de urg./emerg., de pacientes munícipes e não-munícipes, e, Municípios 
de destino dos pacientes munícipes.) 

 
○      Mun. do Rio de Janeiro 

 
● Painel aumento da oferta de leitos CNES, UTI e não-UTI, SUS e não-SUS (Município do Rio de Janeiro) 

 
○      Aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos CNES por Natureza Jurídica Hospitalar 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-aum-de-leitos-e-intern-sus-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-perc-custos-intern-sus-por-fx-etaria-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-perc-aum-custos-intern-sus-por-fx-etaria-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-perc-aum-custos-intern-sus-por-fx-etaria-rj
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-intern-de-nao-municipes-urg-emerg-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-internacoes-de-municipes-em-outros-municipios-rio-de-janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sati/painel-aum-leitos-nao-sus-por-nat-jur-mun-rio-de-janeiro


 
 
 

ANEXO X 

Relação dos Hospitais de Retaguarda 
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Hospital de Geriatria e Gerontologia 
Hospital Maternidade Herculano Pinheiro 
Hospital Municipal Albert Schweitzer 
Hospital Municipal Álvaro Ramos 
Hospital Municipal Barata Ribeiro 
Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro 
Hospital Municipal da Piedade 
Hospital Municipal Evandro Freire 
Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto 
Hospital Municipal Paulino Werneck 
Hospital Municipal Pedro II 
Hospital Municipal Rocha Faria 
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla 
Hospital Maternidade Alexander Fleming 
Hospital Maternidade Fernando Magalhães 
Hospital Municipal Francisco da Silva Telles 
Hospital Municipal Jesus 
Hospital Municipal Rocha Maia 
Hospital Raphael de Paula Souza 
Hospital Maternidade Carmela Dutra 

 



 
 
 

ANEXO XI 

Relação das Policlínicas 
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 Policlínica Antonio Ribeiro Netto Ap 10 
 
 Policlínica Carlos Alberto Nascimento Ap 52 
 
 Policlínica Hélio Pellegrino Ap 22 
 
 Policlínica José Paranhos Fontenelle Ap 31 
 
 Policlínica Lincoln de Freitas Filho Ap 53 
 
 Policlínica Manoel Guilherme Pam Bangu Ap 51 
 
 Policlínica Newton Alves Cardozo Ap 31 
 
 Policlínica Newton Bethlem Ap 40 
 
 Policlínica Rocha Maia Ap 21 
 
 Policlínica Rodolpho Rocco Ap 32 
 



 
 
 

ANEXO XII 

Relação das Maternidades 
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Maternidade Leila Diniz (Hospital Municipal Lourenço Jorge) 
Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca 
 
Maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto 
Rua Mário Ribeiro, 117 – Leblon 
 
Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (OS) 
Rua Moncorvo Filho, 67 – Centro 
  
Hospital Maternidade Fernando Magalhães 
Rua General José Cristino, 87 – São Cristóvão 
  
Hospital Maternidade Carmela Dutra 
Rua Aquidabã, 1.037 – Lins de Vasconcelos 
  
Hospital Maternidade Herculano Pinheiro 
Rua Andrade Figueira, s/nº – Madureira 
  
Hospital Maternidade Alexander Fleming 
Rua Jorge Schimidt, 331 – Marechal Hermes 
  
Hospital da Mulher Mariska Ribeiro 
Praça 1º de Maio, s/nº – Bangu 
  
Maternidade do Hospital Municipal Pedro II 
Rua do Prado, 325 – Santa Cruz 
  
Maternidade do Hospital Municipal Albert Schweitzer 
Rua Nilópolis, 239 – Realengo 
  
Maternidade do Hospital Municipal Rocha Faria 
Av. Cesário de Melo nº 3215 – Campo Grande 
  
Casa de Parto David Capistrano Filho 
Av. Pontalina, s/nº – Realengo 

 
 



 
 
 

ANEXO XIII 

Unidades da Atenção Básica 
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Unidades da Atenção Básica 
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ANEXO XIV 
 

Tudo sobre o PET Carioca 
 

O Módulo Administrativo (HOSPUB) e o Prontuário PET Carioca 
 
O Módulo Administrativo (HOSPUB) guarda os seus dados no seu próprio Banco de Dados (na figura abreviado                 
com BD Adm).  
 
O Prontuário Eletrônico PET Carioca também tem seu próprio banco de dados (na figura abreviado com BD                 
Pront), mas também herda e atualiza dados do DB Adm em algumas situações. Os dados cadastrais dos                 
animais, por exemplo, são inseridos no Módulo Administrativo, mas são visualizados no Prontuário Eletrônico.              
Os resultados de exames, assim o registro das realizações de acautelamentos, consultas, cirurgias etc., que são                
colocados no Módulo Administrativo também são visualizados pelos dois módulos.  
 

 
 

O Módulo Administrativo será utilizado nas rotinas administrativas conforme demonstrado do lado esquerdo da figura acima.  
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O Prontuário Eletrônico permite todas as ações descritas do lado direito da figura. Algumas ações,               
como solicitação de exames, podem ser realizadas nos dois módulos. A escolha desta utilização, por               
exemplo, será definida pelas rotinas de costume de cada unidade. 
 
Eles atuam de forma a se complementarem fornecendo os dados que servirão tanto para a parte                
administrativa quanto para a assistencial. 
 
O sistema, que integra estes dois módulos, não precisa ser instalado em nenhum computador e pode                
ser utilizado em qualquer equipamento ligado à rede PCRJ (a rede da prefeitura.). A única coisa                
necessária é a criação de ícones na área de trabalho para facilitar o acesso em apenas um clique. 
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Um deles é este, que chama o Módulo Administrativo (HOSPUB) em uma            
janela específica para ele. Esta janela pode ser minimizada/maximizada         
com qualquer outra.  
 

 
 

 

 

Dependendo no seu navegador (Chrome, Firefox, Internet       
Explorer ou Ópera o ícone que chamará o Prontuário PET          
Carioca será um destes.  

 



 
 
 
Fluxo operacional da Clínica (ambulatório) 
 
Cada um dos quadros conterá as atividades possíveis de serem realizadas pelos recepcionistas e              
médicos com a utilização do Módulo Administrativo (HOSPUB) e o Prontuário PET Carioca. 
 

 

  

Versão: 25/11/2020                                                                                                                               91/100 



 
 
 
Fluxo operacional para o médico no consultório utilizando o Prontuário PET Carioca e o Módulo 
Administrativo (HOSPUB). 

● Recebe o paciente e acessa seu prontuário a partir do RGA ou CPF do tutor. 
● Na inserção de CHIP deve conferir os dados e o número do RGA do animal na ficha grampeada 

pela recepção. 
● Utilizar o Prontuário PET Carioca para fazer evoluções, receituários, imprimir documentos e 

solicitações, solicitar exames, cirurgias, castrações, cremações etc. 
● Ao final da consulta entrar no Módulo Administrativo (HOSPUB) para fazer a FINALIZAÇÃO 

DA CONSULTA. 
○ Preencher o(s) procedimento(s) realizado(s). 
○ Preencher o Código de Doença Animal (CDA) principal. 
○ Se necessário, preencher o Código de Doença Animal (CDA) secundário. 
○ Dar alta ou marcar consulta de revisão. 

■ Os médico deverá marcar a consulta na sua agenda que aparecerá nesta 
finalização de consulta. 

■ As agendas dos médicos estão configuradas no sistema, tanto para consulta geral 
quanto esporotricose. 

Fluxo operacional para o recepcionista utilizando o Módulo Administrativo (HOSPUB). 

● Distribuir e chamar os pacientes pelas senhas. 
○ O sistema está configurado para identificar a quantidade de senhas para atendimento 

geral ou esporotricose. 
● Recepção do paciente para consulta 

○ Vindo através de senha 
■ Antes de encaminhar para o consultório, registrar no sistema a consulta que será 

realizada. 
○ Previamente marcada 

■ Registrar o check-in no sistema e encaminhar o paciente para o consultório. 
○ Consulta extra (encaixe) 

■ Registrar no sistema a consulta extra e encaminhar o paciente para o consultório. 
● Cadastramento do animal 

○ Situações para cadastramento do animal. 
■ Animal não cadastrado no Sisbicho. 
■ Animal tenha sido recentemente cadastrado no Sisbicho, mas atualização ainda 

não tenha chegado no PET Carioca. 
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FLUXO OPERACIONAL DOS LABORATÓRIOS (SADT) 

Dentro do quadro Prontuário PET Carioca, estão listadas as atividades que podem ser realizadas pelo               
médico, no seu consultório. No quadro HOSPUB estão listadas as funcionalidades que o sistema utiliza               
para gerenciar automaticamente o fluxo de realização de exames. Os exames passam basicamente             
pelas seguintes fases (aguardando coleta, aguardando realização, aguardando liberação e liberado).           
No quadro Áreas do SADT (somente os laboratórios) estão listada as atividades que deverão ser               
realizadas por cada um dos laboratórios para gerenciamento do fluxo de realização dos exames. 
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Fluxo operacional para os médico através do Prontuário PET Carioca 

● Solicita os exames para os laboratórios. 
○ Os exames serão automaticamente marcados.  
○ No sistema todos os laboratórios estão agrupados na área PC. 

● Acompanha cada etapa da realização dos exames pelo prontuário PET Carioca. 
● Verifica os resultados de exames liberados que são incluídos automaticamente na aba EXAMES 

do prontuário PET Carioca. 

 

Fluxo operacional para cada um dos laboratórios através do Módulo Administrativo (HOSPUB) 

●  Recepção e/ou setor de coleta 
○ Cadastra pacientes nos casos de não estarem no Sisbicho e sejam pacientes com 

solicitações externas ou situações excepcionais. 
○  Cadastra os exames das requisições solicitadas em papel. 
○ Imprime resultados de exames, conforme rotina de entrega de resultados para os tutores.. 

● Setor de coleta 
○  Informa os materiais que foram coletados. 

● Técnico administrativo ou profissional de saúde. 
○ Imprime mapa-de-trabalho. 

● Bioquímico, Médico ou outro profissional habilitado 
○ Lança resultados de exames. 
○ Libera resultados de exames. 
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FLUXO OPERACIONAL DA ÁREAS DE IMAGENS E ANATOMIA PATOLÓGICA 

Dentro do quadro Prontuário PET Carioca, estão listadas as atividades que podem ser realizadas pelo médico,                
no seu consultório e pelo médico que irá laudar o resultado dos exames. No quadro HOSPUB estão listadas as                   
funcionalidades que o sistema utiliza para gerenciar automaticamente o fluxo de realização de exames. Os               
exames passam basicamente pelas seguintes fases (aguardando coleta, aguardando realização, aguardando           
liberação e liberado). No quadro R-X, Ultra e Anat. Patológica estão listada as atividades que deverão ser                 
realizadas por cada uma destas áreas para gerenciamento do fluxo de realização dos exames. 
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Fluxo operacional do médico utilizando o Prontuário PET Carioca 

●  Solicita os exames das áreas de imagem a anatomia patológica. 
○ No sistema estão discriminadas por área área (RX, AP, US etc.). 

●  Acompanha cada etapa da realização dos exames. 
●  Verifica os resultados de exames liberados que são incluídos automaticamente na aba EXAMES do 

prontuário PET Carioca. 

 

Fluxo operacional das Áreas de Imagem (utilizam o HOSPUB e PET Carioca) 

● Recepção utilizando o HOSPUB (Módulo Administrativo) 
○ Cadastra exames, caso a solicitação vier em papel ou requerer agendamento. 
○ Imprimir relatório de exames agendados por período. 
○ Coleta e check-in 

■ Área da Anatomia Patológica 
● Informa material coletado. 

■ Área de Imagens 
● Faz check-in do paciente. (a maneira de informar ao sistema é através da opção 

COLETA REALIZADA).  
● Médico utilizando o Prontuário PET Carioca 

○ Transcreve os laudos dos exames 
○ Libera os exames que são incluídos automaticamente na aba EXAMES do prontuário PET 

Carioca. 
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TELAS 
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(*) Veja na página 13 a memória de cálculo do item “Custo em 2018 não incluindo a equipe (PREVISTO)”. 
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CUSTOS TOTAIS DOS PROJETOS DA S/ATI ENTRE 2018 E 2020 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL 

Equipe de Desenvolvimento, Implantação e Suporte  
(Proventos 03/2018 até 12/2020 - inclusive 13º salário) 

14 
(discriminação na página 100) 

2.194.600,00 

Estações de Trabalho  810 3.711.867,12 

Licenças de banco de dados 36 856.794,88 

Servidores (aproximado) 36 720.000,00 

Switches  100 15.000,00 

Impressoras de código de barras 12 15.000,00 

TOTAL GERAL 7.513.262,00 

CUSTOS PREVISTOS x CUSTOS REAIS 
Valor total incluindo equipe - REAL 7.513.262,00 

Custo não incluindo equipe - REAL 5.318.662,00 

Custo em 2018 não incluindo a equipe - PREVISTO        (*) 6.148.000,00 

Diferença (economia) entre o REAL e o PREVISTO 829.338,00 
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EQUIPE DA S/ATI 
 

Chefe da S/ATI Leon Ayres 

Assessor de 
Planejamento e 
Controle 

João Gabriel Brito de Pillar 

Analistas de Sistemas, 
de Suporte a Banco 
de Dados e Softwares 

Eduardo Benoliel 
José Luiz Arcieri Eiras 
Marcelo Magalhães 
Marcos Teixeira Vicente 
Riomar Cunha 

Analistas de 
Implantação e  
Suporte Operacional 

Alessandra Silva 
Alexandre Torres 
Claudia Cunha Claro 
Cláudia Moreira 
Elisabeth Papageorgiou 
Luiz Otávio Motta 
Monique Gavinha 


