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1.  INTRODUÇÃO 

  Conforme o Ministério da Saúde, a atenção à saúde refere-se a tudo que abrange o 
cuidado com a saúde do ser humano, compreendendo as ações e os serviços de promoção, 
prevenção, reabilitação e tratamento de doenças. No Sistema Único de Saúde (SUS), o cuidado com 
a saúde está ordenado em três níveis de atenção: atenção primaria, atenção secundária e atenção 
terciária (BRASIL, 2009).  
 
 O acesso da população à rede de serviços regionalizada e hierarquizada deve se dar no 
nível primário de atenção. Os utentes que não tiverem seus problemas de saúde resolvidos nesse 
nível deverão ser referenciados para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares.  
 
 Nesse sentido, objetivando qualificar a regulação do acesso ambulatorial no município 
de Gravataí, tornando o processo de encaminhamento das referências para consultas 
especializadas e exames diagnósticos menos burocrático, mais transparente tanto para os 
colaboradores como para os munícipes, e obter informações qualificadas para a tomada de decisão 
com foco na melhoria do acesso da população gravataiense aos serviços de saúde, criou-se o 
Sistema de Encaminhamentos para Especialidades Médicas (SISEM).  
 
 Este manual apresenta orientações quanto à utilização do SISEM pelos serviços de 
saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Gravataí que referenciam consultas especializadas ou 
exames diagnósticos. 
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O SISEM controla o acesso dos usuários por intermédio de um identificar (login) e de uma senha de 

uso pessoal. Portanto, a entrada no sistema é pessoal e individual para cada usuário.  

 

                                                     Figura 1 – Tela de acesso ao SISEM 

2. Como acessar o SISEM? 
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3. Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do 
Sistema  

e-SUS Atenção Básica 

 

3.1  Solicitando consulta especializada 

 
 1. Apontar o mouse na opção “Consultas” e em seguida clicar “Importar/PEC”; 
 2. Localizar o nome do paciente e a consulta especializada; 
 3. Clicar na “Ação”; 

 

 

Figura 2 - Tela de solicitação de consultas especializada por meio de importação do PEC  
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3. Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema  

e-SUS Atenção Básica 

3.1 Solicitando consulta especializada 

 

 4. Conferir os dados e clicar “CONFERIDO/ENVIAR”. 
 

 

 

Figura 3  - Tela para a conferência dos dados importados do PEC e envio da referência para consulta especializada 
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3. Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema  

e-SUS Atenção Básica 

3.2 Solicitando exame diagnóstico 
 
 1. Apontar o mouse na opção “Exames” e em seguida clicar “Importar/PEC”; 
 2. Localizar o nome do paciente e o exame diagnóstico; 
 3. Clicar na “Ação”; 
   
 

Figura 4 -Tela de solicitação de exame diagnóstico por meio de importação do PEC 

 

8 



3. Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema  

e-SUS Atenção Básica 

3.2  Solicitando exame diagnóstico 
 
 4. Conferir os dados e clicar “CONFERIDO/ENVIAR”.  
   
 
 

Figura 5  - Tela de conferência dos dados importados do PEC e envio da referência para exame diagnóstico 
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4. Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Sistema IPM 
  

4.1  Solicitando consulta especializada 
 
 1. Apontar o mouse na opção “Consultas” e em seguida clicar “Solicitar Consulta”; 
 2. Digitar os dados do paciente e da solicitação; 
 3. Conferir os dados e clicar em “CONFERIDO/ENVIAR”.   
 

 
Figura 6 - Tela de solicitação de consulta especializada 
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4.Serviços de saúde municipal que utilizam o Prontuário Eletrônico do Sistema IPM 

4.2  Solicitando exame diagnóstico 
 
 1. Apontar o mouse na opção “Exames” e em seguida clicar “Solicitar Exame”; 
 2. Digitar os dados do paciente e da solicitação; 
 3. Conferir os dados e clicar em “CONFERIDO/ENVIAR”.  
 

 
 

Figura 7 -Tela de solicitação de exame diagnóstico 
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5. Acompanhar Solicitação  

5.1  Consulta especializada 
 
 1. Apontar o mouse na opção “Consultas” e em seguida clicar 
 “Acompanhar/Consulta”; 
 2. Digitar o nome do paciente ou CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), 
 independente da unidade de referência; 
 3. Localizar o nome do paciente e a especialidade; 
 4. Verificar o status da solicitação (aguardando, agendado ou indeferido); 

 5. Caso o paciente requisite comprovante da solicitação, clicar no nome do paciente; 
   
 

Figura 8 - Tela para acompanhar solicitação de consulta especializada 
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5. Acompanhar Solicitação  

 
5.1 Consulta especializada 
 
 6. Conferir os dados da solicitação e clicar em “Comprovante”. 
 

 
 
 

Figura 9 -Tela de conferência dos dados para gerar o comprovante da solicitação de consulta especializada 
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5. Acompanhar Solicitação  

5.1  Consulta especializada 
 

Figura 10  – Comprovante do encaminhamento para consulta especializada 
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5. Acompanhar Solicitação  

5.2  Exame diagnóstico 
  
 1. Apontar o mouse na opção “Exames” e em seguida clicar “Acompanhar/Exame”; 
 2. Digitar o nome do paciente ou CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), 
 independente da unidade de referência; 
 3. Localizar o nome do paciente e a especialidade; 
 4. Verificar o status da solicitação (aguardando, agendado ou indeferido); 
 5. Caso o paciente requisite comprovante da solicitação, clicar no nome do paciente; 
 
 

Figura 11- Tela para acompanhar solicitação de exame diagnóstico  
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5. Acompanhar Solicitação  

5.2  Exame diagnóstico 
 
 6. Conferir os dados da solicitação e clicar em “Comprovante”.  
 
 
 

Figura 12 - Tela de conferência dos dados para gerar o comprovante da solicitação de exame diagnóstico  
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5. Acompanhar Solicitação  

5.2 Exame diagnóstico 
 
 6. Conferir os dados da solicitação e clicar em “Comprovante”.   
 

Figura 13 – Comprovante de encaminhamento para exame diagnóstico 
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6. Painel Geral de Referências da Unidade Solicitante  
 

 

 
 
 
 
Figura 14 – Tela para acompanhamento do quantitativo de consultas especializadas e exames diagnósticos por situação 
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