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1. SOLICITANTE APAC 
 

 O perfil “Solicitante APAC” é destinado ao Estabelecimento que solicita laudos de 

APAC. Ele permite o acompanhamento da Solicitação através de sua situação, pesquisar 

solicitações em seus diversos estágios, emitir o laudo de APAC, bem como sua inserção no 

sistema. 
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2. TELA DE ACESSO AO SISTEMA 
 

Para acessar o sistema acesse a página da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 

(www.saude.pr.gov.br), clique no ícone  e escolha o módulo desejado. 

  

 

 Informe sua identificação de usuário e senha pessoal e clique em . Se for o seu 

primeiro acesso o sistema pedirá para que redefina a senha. 

Espere carregar e selecione o perfil “SOLICITANTE APAC” e o Estabelecimento, e 

pressione novamente o botão  para se conectar ao sistema. 

 Após realizar o login, aparecerá a tela abaixo: 
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3. FUNCIONALIDADES DA TELA 
 

Ao carregar a tela principal, o sistema permite pesquisar os laudos já cadastrados, 

apresentando como facilitador, campos de filtros para agilizar a consulta. Os campos de 

preenchimento obrigatório para realizar a pesquisa são “Tipo de laudo de APAC” e “Período 
da Solicitação”. O filtro “Tipo de laudo de APAC”, dispõe das seguintes opções:  

 

 TODOS; 

 Quimioterapia; 

 Radioterapia; 

 Tratamento Dialítico; 

  Acompanhamento Multiprofissional em D.R.C.; 

 Confecção de Fístula Arteriovenosa; 

 Prótese Mamária; 

 Pré Cirurgia Bariátrica; 

 Pós Cirurgia Bariátrica; 

 Geral; 

 Medicamento; 
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Além desses campos, o sistema possui outros filtros facilitadores para melhorar a 

pesquisa. Para acessá-los, clique no ícone Pesquisa Avançada: 

 

Informe os campos desejados e pressione : 

 
 

O sistema apresenta os laudos já incluídos no sistema, conforme os critérios de 

pesquisa. 

Dependendo da situação da solicitação, botões de ação serão habilitados: 

 : permite a inclusão de um novo laudo de APAC; 

 : permite complementar solicitação salva; 
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 : permite a finalização de uma APAC de continuidade para realizar 

sua renovação;  

 : permite impressão da solicitação; 

 : permite cancelar a solicitação; 

 : permite a renovação de uma APAC de continuidade. Ao 

pressionar este botão o sistema abre a seguinte janela: 
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4. SOLICITAÇÃO DE LAUDO 
 

 Na parte inferior a esquerda, pressione o botão  e o sistema abrirá a 

seguinte tela: 

 

 Informe os campos obrigatórios: “Nome do Cidadão” e “Sexo” e pressione  para 

pesquisar. 

 
O sistema apresenta a janela "Dados cidadão”.  

Se o paciente já tiver cadastro, clique duas vezes na linha do paciente desejado 

para selecioná-lo. 
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Caso seja necessário atualizar alguma informação basta selecionar o cidadão, clicando 

uma vez em seguida clique no botão “Editar”.  

Se não houver cadastro do paciente, o usuário tem a possibilidade de efetuar um novo 

cadastro do cidadão no sistema, para tanto, deve utilizar o botão “Novo”.   

 
O sistema apresentará a tela de cadastro do cidadão, salientamos que não é possível 

realizar uma solicitação de APAC sem todos os dados preenchidos. Preencha todos os 

campos e pressione .  

Caso falte alguma informação será apresentada uma mensagem na parte superior a 

direita, solicitando que o dado seja preenchido para prosseguir. 

 
Após a seleção do paciente o próximo passo é escolher o “Tipo de laudo da APAC”. 
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4.1. Laudo tipo geral 
 

Informar os seguintes campos: período de validade, procedimento principal, 

profissional solicitante, CID principal, estabelecimento executante e diagnóstico. Se 

necessários podem ser preenchidos os campos de observações e procedimentos secundários. 

 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização. 
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4.2. Laudo tipo Tratamento Dialítico 
 

Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos referente ao tratamento dialítico: 

 

 

 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização. 
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4.3. Laudo tipo prótese mamária 
 

Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos: 

 

 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização. 
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4.4. Laudo tipo Acompanhamento Multiprofissional em D.R.C. 
 
 Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos conforme imagem abaixo: 

 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização. 
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4.5. Laudo tipo Pré Cirurgia Bariátrica 
 
 Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos: 

 

Pressionando o botão “Comorbidades”  o sistema apresenta a 

seguinte janela: 

 
 

Preencha as informações relacionadas ao paciente e pressione . 
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Na existência de “Exames complementares” (Sim), o sistema habilita o botão: 

 

Exibindo a seguinte janela: 

 

Informe os exames realizados pelo paciente e pressione . 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização. 
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4.6. Laudo tipo Pós-Cirurgia Bariátrica 
 

 Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos: 

 
 

Pressionando o botão “Comorbidades” o sistema apresenta a 

seguinte janela: 
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Quando selecionado algum dos campos abaixo, automaticamente o sistema habilita 

campo correspondente para preenchimento do tempo em meses da cirurgia bariátrica. 

 
 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização 
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4.7. Laudo tipo Quimioterapia 
 
 Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos: 

 

 Acionando o botão  o sistema abre a janela para seleção. Primeiro 

selecione o sistema e em seguida monte a composição do estádio (TNM). Em seguida defina o 

nível relacionado ao estádio. 

 

Após a seleção de todos os campos, salve no botão  Confirmar. 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione Salvar  

para enviar o laudo para autorização.  
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4.8. Laudo tipo Radioterapia 
 
 Além dos campos preenchidos nos dados da solicitação, o sistema habilita uma 

segunda aba para preenchimento dos campos específicos: 

 

 Acionando o botão  o sistema abre a janela para seleção. Primeiro 

selecione o sistema e em seguida monte a composição do estádio (TNM). Em seguida defina o 

nível relacionado ao estádio. 

 

Após a seleção de todos os campos, salve no botão . 

 Após o preenchimento de todos os campos necessários, pressione  para 

enviar o laudo para autorização.  
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5. Pendências do Laudo/Críticas da solicitação 
 

Após a inclusão do laudo o sistema apresenta as críticas da solicitação. 

 

Corrija o que o sistema apresenta e salve novamente a solicitação. 

 Algumas críticas podem ser adiadas para posterior correção, através do botão  

“Autorizar críticas”. 
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6. RENOVAR LAUDO 
 

Nos casos em que o paciente precisa realizar sucessivos procedimentos, o sistema 

disponibiliza a função de renovar o laudo. Essa funcionalidade será disponibilizada através do 

botão . Esse botão só será habilitado após a solicitação de APAC já estar 

consolidada em todas as três competências; a mesma também deverá estar finalizada com 

indicação de motivo de continuidade. 

 

Após clicar no botão basta informar o novo período de validade da 

solicitação de APAC e pressionar . 

A solicitação ficará na situação “Pré-Laudo”, na tela inicial será necessário realizar a 

pesquisa das solicitações nessa situação, selecionar a solicitação recém-criada desejada e 

editá-la para envio a avaliação do médico autorizador APAC. 
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7. STATUS DA SOLICITAÇÃO APAC 
 

 
 “Pré-laudo”: solicitação cadastrada mas ainda não enviada ao auditor pois possui 

inconsistência no cadastro do laudo. A solicitação deverá ser revisada para o envio ao 

médico autorizador; 

 “Solicitado”: solicitação cadastrada e enviada para avaliação pelo auditor; 

 “Autorizado”: solicitação avaliada e autorizada pelo auditor. Após a autorização, o 

sistema associa o número de APAC para que o executante dê prosseguimento; 

 “Cancelado”: solicitação cancelada pelo solicitante; 

 “Rejeitado”: solicitação avaliada e rejeitada pelo autorizador. A solicitação rejeitada 

retorna para tela do solicitante para que o mesmo tome conhecimento do motivo, realize 

as correções e reenvie ao autorizador; 

 “Reencaminhado para autorização”: solicitação corrigida pelo solicitante e reenviada 

para o autorizador; 

 “Em realização”: solicitação que foi consolidada com a indicação de um motivo de 

permanência e terá continuidade na próxima competência; 

 “Finalizado”: solicitação consolidada com a indicação de um motivo de saída e que foi 

encerrada; 

 “Renovado”: solicitação que foi renovada para dar continuidade ao tratamento. 

 



 
 
Solicitante APAC 
 

Dezembro/2017 Pág. 23 / 24 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

1. Internet banda larga 10Mb ou superior. 

2. Sistema Operacional Windows XP ou superiores. 

3. Flash Player 10 ou superior atualizado. 

4. Resolução de tela 1024 X 768 pixels ou superior. 

5. Aplicativo Java versão 7 ou superior. 

6. Navegadores de internet atualizados, ex.:  

 Internet Explorer versão 7 ou superior. 

 Mozilla Firefox 8 ou superior. 

 Google Chrome atualizado. 
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HISTÓRICO 
 

Versão RC Data Atualizado Revisado Descrição 

1.68.4 30 29/12/17 Gezeli  Sonia Revisão de documento. 
 


