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Manual Agendamento em Rede
Sistema que intercambia o acesso de contra referência dos Hospitais para Atenção Especializada
(APS) e para as Unidades Básicas de Saúde.

O acesso dever ser feito pelo endereço http://placardasaude.com.br/
No Menu superior, na opção Sistemas selecione AGENDAMENTO EM REDE.
Ou no site da APS http://www.aps.santamarcelina.org/
No canto superior direito do monitor Clica em Sistemas e escolha a opção agendamento em REDE
No campo Login digite o número da matricula e a senha inicial abc123
Caso não consiga efetuar o login entre em contato com o Setor de Informação em Saúde da APS.

No primeiro acesso ao sistema será necessário mudar a senha inicial abc123 por uma senha
pessoal.

Menu - Unidade - Cadastrar Médico

No Menu Cadastrar Médico.
Digite o nome do médico e clique na Lupa para realizar a pesquisa.

Opção de Editar ou Excluir o profissional médico

Novo Médico
Clique em Novo Médico Selecione a Unidade a Especialidade.
Digite o nome do Médico
Digite o CPF do Médico
Digite o CBO do Médico
Clique no botão Salvar

Disponibilizando uma nova Data para
Agendamento.
No Menu Unidade, selecione a opção Datas

Disponíveis.

Sera aberta a página de

Agendamento de Vagas.

Para disponibilizar uma nova Vaga clique no botão

Será aberta uma nova Janela.

Data do Agendamento
Horário do Agendamento
Repetir
Nesta opção é possível replicar o
agendamento Semanalmente,

Quinzenalmente, Mensalmente,
a partir da Data Selecionada
acima.

Especialidade
Selecione a Especialidade do
Profissional

Profissional
Após o preenchimento do formulário clique no botão Salvar,

Selecione o Profissional que vai
efetuar o Atendimento.

Todas vagas disponibizadas serão exibidas em uma Lista na pagiana de Datas Disponiveis.
Para excluir um Agendamento clique no botão Excluir
Para editar um Agendamento clique no botão Editar.

Consultas Diárias
Após a alta do paciente no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, o mesmo será encaminhado
para uma vaga disponibilizada no Sistema, para consultar as vagas encaminhadas e efetuar a
confirmação, navegue no Menu Principal, na opção Unidade – Consultas Diárias, que estarão
visíveis somente se a vaga for utilizada pelo hospital.

Na página de Consultas Diárias, será exibida uma lista com os agendamentos do dia.
Para confirmar o agendamento clique sobre o botão
Para confirmar a presença do paciente na unidade
Para apontar falta do paciente na consulta clique no botão
Para exibir todos os dados do paciente clique no botão exibir

Apontamento da Consulta no SIGA
Para inclusão desta consulta no SIGA-Saúde, os pacientes de egressos de internação agendados
pelo sistema Agendamento em Rede, deverão ser incluídos no sistema utilizando a VAGA DO DIA da
demanda espontânea, no momento que o paciente se apresentar na Recepção.
ATENÇÃO: Caso o paciente não compareça, não deverá ser inserido no SIGA-Saúde.

Em caso de dúvidas
Suporte ao Sistema:
Informação em Saúde da APS Santa Marcelina no telefone 2644-4600 com:
Alexssandra – ramal 1183
Erison – ramal 1185

