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CONFERÊNCIA DE ATENDIMENTOS  
 

 

 

2.1 Atender 

Neste módulo estão concentradas as rotinas de atendimento aos pacientes. 

 

 

2.1.1. Atendimento 

A seguir será apresentado o caminho fazer o Atendimento de um Paciente no Esmeralda Visual. 

 

 

1) Acessar o Módulo Recepção. 
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2) Clicar em Atender.  
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3) Clicar em Atendimento.  
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4) Clicar em Pesquisar para localizar o Paciente.  

 

 
1) Nome do Paciente, Sexo, Data de Nascimento: Digitar nome, sobrenome, sexo e data de 

nascimento. Observação: Apenas nome, sobrenome e sexo são obrigatórios. 

2) Pesquisa: Clicar em Pesquisar ou teclar “Enter”. 

3) Senha: Preencher com o número da Senha do paciente no laboratório. 

4) Impr. Etq. S/Mat.: Selecionar sim ou não para imprimir etiqueta sem material. 

5) Auto Imprimir: Informa ao sistema se ele vai ou não imprimir automaticamente etiqueta e/ou 

comprovante de coleta. 

6) Auto Lote: Gera automaticamente o lote do mapa de trabalho, ou seja, não passa pela triagem. 
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5) Ao clicar em Novo, será levado para a aba dos Dados Gerais do fichário para cadastrar o novo 

paciente. O sexo é o único campo obrigatório para preenchimento, os demais campos preencher caso 

necessário. Após o preenchimento dos campos necessários, clicar em Inserir. É aconselhável que seja 

feito o preenchimento dos demais campos do fichário do paciente para que seu cadastro fique 

completo e assim facilitar no momento da busca do mesmo. 

 

 

  
1) Código EV: O Código EV pode ser automático ou não. Quando automático, o Sistema Esmeralda 

Visual imprime uma etiqueta com código de barras para ser colocado na carteira que será entregue ao 

paciente. Quando manual, a carteira já tem pré-impressa o número e código de barras, portanto a 

recepcionista deve digitar o número da carteira no campo Código EV. 

2) Cartão SUS: Preencher com o código do cartão SUS, quando houver. 

3) Outro Sistema: Preencher com o código do Paciente em outro Sistema, quando houver. 

4) ID Empresa: Campo utilizado para laboratórios que trabalham com empresas, este campo serve 

para localizar funcionários de determinadas empresas. 
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6) Na aba Complemento é onde serão preenchidas as informações complementares do Paciente, 

como Medicamentos, Dados Clínicos, Recepção e Coleta. As informações aqui digitadas serão 

consideradas para todos os atendimentos, portanto devem ser inseridas apenas informações fixas do 

paciente ou sempre deverão ser alteradas no momento do Atendimento. 

 

 
1) Medicamentos: Digitar os medicamentos que o paciente ingere com frequência. 

2) Dados Clínicos: Informar casos clínicos de antescedentes familiares. 

3) Recepção: Inserir informações que serão exibidas em forma de alerta na recepção no momento do 

Atendimento. 

4) Coleta: Inserir informações importantes para a Coleta. 

5) Status: Selecionar o status do Paciente. Por exemplo, se ele é devedor um alerta será exibido na 

recepção no próximo atendimento. 

6) >>: Clicar para Inserir o Status do Paciente. 

7) <<: Clicar para remover o Status do Paciente. 
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7) Na aba Telefones é onde serão preenchidos todos os números de Telefones do Paciente que está 

sendo cadastrado, como Comercial, Residencial, Celular e Fax. 
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8) Na aba Internet é onde serão preenchidas as informações de E-mail e endereço de Web Pessoal e 

Profissional do Paciente que está sendo cadastrado. 

 

 
1) Envia laudo Convênio: Marcar esta opção para que o Sistema Esmeralda Visual envie uma cópia 

do Laudo deste paciente para o Convênio. 

2) Envia laudo Requisitante: Marcar esta opção para que o Sistema Esmeralda Visual envie uma 

cópia do Laudo deste paciente para o Médico Requisitante. 

3) Chave Internet: A chave internet é criada pelo paciente quando acessado pela primeira vez o 

resultado via internet, assim todos os exames deste paciente ficam vinculados à essa chave, formando 

assim um histórico de resultados. 
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9) Na Aba Endereço Residencial é onde serão preenchidas as informações de Endereço da 

Residência do Paciente.  

 

 
1) Busca CEP: Clicar na figura para buscar o CEP do Endereço que está sendo cadastrado. 
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10) Na Aba Endereço Comercial é onde serão preenchidas as informações de Endereço do Trabalho 

do Paciente. 
 

 
1) Busca CEP: Clicar na figura para buscar o CEP do Endereço que está sendo cadastrado. 
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11) Na aba Outras é onde serão preenchidas algumas informações complementares sobre o Paciente 

como, Empresa, Profissão, Cargo, Função, Setor, NIT, Grupo Sanguíneo, Fator RH, Fator DU, Estado 

Civil, Etnia, Número de filhos, se é fumante, etc. Preencher os campos necessários e clicar em Inserir. 

 

 
Observações: As informações referentes ao Grupo Sanguíneo do Paciente são para utilizar na carteira 

de fidelização do mesmo. 

1) Fumante: Marcar esta opção caso o Paciente seja fumante. 

2) Código EV: Quando o Paciente é atendido pela primeira vez, este campo fica desmarcado indicando 

ao sistema para imprimir a etiqueta da carteira. Quando marcar esta opção, o Sistema não irá imprimir 

etiqueta da carteira com o código do paciente. Observação: Na opção Sistema>Configurações, é onde 

se configura a impressão desta etiqueta. 

3) Enviar E-mail: Marcar esta opção para o Sistema Esmeralda Visual enviar um E-mail ao Paciente 

avisando quando os resultados estiverem prontos. 

4) Enviar SMS para Celular: Marcar esta opção para o Sistema Esmeralda Visual enviar um SMS ao 

Paciente avisando quando os resultados estiverem prontos. 
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12) Na tela dados do Paciente é onde constam as informações do atendimento do Paciente. Após o 

preenchimento dos campos, clicar em Avançar. 

 

 
1) Origem: Informar a origem (campo obrigatório). 

2) Tipo Atendimento: Informar o tipo de atendimento (campo obrigatório). 

3) Grupo Atendimento: Informar o grupo atendimento que o paciente pertence (quando necessário). 
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13) Quando o paciente está sendo atendido pela primeira vez no Laboratório, a lista de convênios 

estará vazia. Neste caso, será necessário clicar em Novo para selecionar o convênio do paciente que 

está sendo atendido. 
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14) No passo seguinte é onde devem ser preenchidas as informações do convênio. Utilizar o campo 

pesquisa de convênio, selecionar o convênio desejado, preencher os campos, clicar em Incluir. 
 

 
 

1) Pesquisa de Convênio: Digitar o nome do convênio desejado para buscá-lo. 

2) Convênio: Selecionar o Convênio do paciente que está sendo atendido. 

3) Plano: Selecionar o plano do paciente que está sendo atendido. 

4) Titular: Preencher com o nome do titular do convênio do paciente que está sendo atendido. 

5) Empresa: Preencher com o nome da Empresa responsável pelo plano do titular, quando houver. 

6) Matrícula Titular: Preencher com o número da carteirinha do convênio do paciente que está sendo 

atendido. 

7) Matrícula Beneficiário: Preencher com o número da carteirinha do beneficiário que está sendo 

atendido, quando houver. 

8) Admissão: Preencher com a data de início de contrato do paciente com o convênio, informação 

esta que deve constar na carteirinha do paciente. 

9) Convênio de Origem: Preencher com a a cidade de origem do convênio do paciente, para caso do 

paciente ser atendido em outras cidades. 

10) Validade: Preencher com a data de validade da carteirinha do convênio do paciente que está 

sendo atendido. 

11) Último Pagamento: Quando houver necessidade, preencher com a data que houve o último 

pagamento da mensalidade do convênio do paciente que está sendo atendido. 
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15) Clicando em Incluir, abrirá uma tela que contém as informações do convênio cadastrado, para 

conferência de informações. Para prosseguir, clicar em Avançar. 
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16) Na tela seguinte é onde será inserido o médico requisitante dos exames do paciente que está 

sendo atendido. Utilizar o campo nome para buscar pelo médico, caso o mesmo ainda não esteja 

cadastrado, clicar em Novo, conforme instruções abaixo. 

 

 
 

Observação: A busca pelo nome do medico deve obrigatoriamente conter nome e sobrenome. Caso 

não se saiba o sobrenome, pode-se substituir por .(ponto). 
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17) Clicando em Novo, será aberta uma tela para cadastro do médico requisitante. Para cadastro do 

mesmo, preencher todas as informações, como dados gerais, especialidades do medico, os convênios 

que ele atende e os telefones. Após o preenchimento, clicar em Inserir. 

 

 
Observação: No momento do atendimento da recepção o sistema permite números de CRM ou CFR 

repetidos, pois neste momento a funcionalidade do sistema Esmeralda Visual deve ser ágil para 

facilitar o atendimento do paciente, por isso os passos devem ser seguidos atentamente. 
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18) Clicando em Inserir, abrirá uma tela que contém as informações do médico cadastrado, para 

conferência de informações. Para prosseguir, clicar em Avançar. 
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19) Na tela seguinte é onde serão inseridos os exames que o paciente que está sendo atendido irá 

realizar. Seguir as instruções abaixo e clicar em Avançar. 

 

1) Guia: Preencher com o número da guia do convênio do paciente que está sendo atendido. 

2) Sinonímia: Campo para buscar o mnemônico do exame. Digitar o nome do exame e apertar Enter. 

3) Procedimento: Digitar o mnemônico do procedimento que o paciente deste atendimento irá 

realizar. 

4) Autorização: Digitar o código da autorização para realização do procedimento, quando houver. 

5) Material: Ao clicar em materiais, abrirá uma tela para incluir um kit de matérias, quando houver 

para realização dos procedimentos que serão realizados para o paciente que está sendo atendido. 

6) Complemento: Campo para informações complementares, quando houver. 
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7) Destino: Informar o destino do laudo. 

8) Lupa: Ao clicar na lupa, abrirá uma tela onde será possível alterar as datas de sintoma, datas e 

horário da coleta, da chegada e da entrega. Quando houver mais de um exame na listagem, é possível 

altera a data ou horário de cada procedimento. Para que essa data ou horário sejam alterados para 

todos os procedimentos listados, basta marcar o “checkbox” que fica ao lado de cada opção. O sistema 

irá alterar todos os exames abaixo de acordo com as alterações realizadas nas datas e horário abaixo 

do “checkbox” marcado. 

9) Convênio: Ao clicar em convênio será encaminhado a uma tela onde poderá ser alterado o 

convênio ou criar um novo caso o paciente ainda não tenha o convênio desejado cadastrado. 

10) Médico: Ao clicar em médico será encaminhado a uma tela onde poderá ser alterado o médico 

requisitante ou criar um novo caso o paciente ainda não tenha o médico requisitante desejado 

cadastrado. 

11) TISS-F9: Verificar próxima página. 

12) Cópias C.C: Informar o número de cópias do comprovante de coleta que devem ser impressos. 



 

 

Ajuda ao Usuário 

MÓDULO RECEPÇÃO 

 

 

 
Para maiores informações acesse o site: www.tcmnet.com.br 

 

20) Clicando em TISS-F9 abrirá a tela a seguir. É a tela que contém todas as informações conforme a 

guia do convênio. Preencher ou alterar os campos e clicar em Gravar-F12.  

 

1) Registro ANS: O campo registro ANS é informado no cadastro do convênio, portanto este campo é 

preenchido automaticamente de acordo com o registro do convênio na ANS, assim como cadastrado no 

Esmeralda Visual. 

2) Nº Guia Convênio: Preencher com o número da Guia do convênio. 

3) Nº Guia Principal: Há guias que possuem duas numerações. Preencher com o número principal da 

Guia doconvênio. 

4) Data Autorização: Preencher com a data de autorização do convênio. 

5) Senha Autorização: Há procedimentos que exigem autorização do convênio para serem 

realizados. Quando houver, preencher com o código desta autorização.  

6) Data Validade Senha: Há procedimentos que exigem autorização e tem um período para que o 

procedimento seja realizado, preencher com a data de validade da autorização. 

7) Data Emissão Guia: Informar a data de validade da guia. 

8) Nº Carteira: Informar o número da carteira do convênio do paciente. 

9) Plano no Convênio: Informar o plano do convênio do paciente que está sendo atendido. 

10) Validade Carteira: Informar a data de validade da carteira do paciente. 
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11) Nome Beneficiário: Quando houver, informar o nome do beneficiário, ou seja, caso o paciente 

que esteja sendo atendido no momento não seja o titular do plano.  

12) Nº Cartão SUS: Informar o número do cartão SUS quando houver. 

21) Data/Hora Solicitação: Informar a hora e data da solicitação dos procedimentos requeridos pelo 

médico. 

22) Caráter Solicitação: Campo fixo para todos os laboratórios de análises clínicas. Informa se o 

exame é urgente ou eletivo. 

23) CID-10: Há doenças que são registradas por um código nacionalmente. Preencher com o código 

que identifica a doença, quando hover. 

24) Indicação Clínica: Preencher com a indicação clínica informada pelo médico na guia de 

solicitação. 

46) Tipo Atendimento: Informar o tipo de atendimento 

47) Indicação Acidente: Informar se houve algum aciente com o paciente que está sendo atendido. 

48) Tipo Saída: Informar o tipo de saída do paciente que está sendo atendido. 

49) Tipo de Doença: Informar se a doença é aguda ou crônica do paciente, quando houver. 

50) Tempo de Doença: Informar o tempo de doença do paciente, quando houver. 

64) Observação: Campo para iserir observações complementares sobre o paciente que está sendo 

atendido. 

Guia Default-F7: Quando no momento do atendimento, houver algum erro de informação, a recepção 

pode alterar essa informação. E para que não tenha que ser alterado um a um em cada procedimento, 

existe o botão guia-default para que essa alteração seja realizada automaticamente em todos os 

procedimentos. Essa função de alteração automática só não funciona para alteração de plano e 

convênio, para que sejam evitados erros ou problemas no faturamento. Mas por exemplo, se o médico 

estiver incorreto, basta alterar o médico, entrar em TISS-F9 e clicar em Guia-Default para que o 

médico seja alterado automaticamente em todos os procedimentos solicitados no mesmo atendimento.
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21) Os procedimentos inseridos em um atendimento, possuem suas particularidades que podem ser 

editadas. Cada “checkbox” representa uma informação, segue abaixo o que cada um deles significa. 

Além disso, pode-se clicar em Editar para alterar as informações do procedimento. 

 

1) X: Clicar em X se desejar remover este procedimento do atendimento que está sendo realizado. 

2) Detalhes: Clicar para exibir os detalhes do procedimento para este atendimento. 

3) Sequência: Informa a ordem de cadastro dos exames. 

4) Urgência: Marcar este “checkbox” para exames urgentes. 

5) Material: Marcar este “checkbox” se houver material para este procedimento. 

6) Telefone: Marcar este “checkbox” para exames que não contem prazo de entrega, para que o 

sistema avise quando o resultado estiver pronto, assim alguém da recepção telefona para o paciente 

comunicando que o resultado está pronto. 

7) Aguardando: Marcar este “checkbox” se o paciente irá ficar aguardando o resultado. 

8) Laboratório de Apoio: Marcar este “checkbox” para que o material vá direto para o Laboratório de 

Apoio, ou seja, para que ele não apareça na listagem da Triagem e do Setor. 
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22) A tela de restrições só será apresentada para procedimentos que exigem restrições. As restrições 

são cadastradas no momento do cadastro do procedimento de determinado exame. Quando o exame 

não apresentar restrições, essa tela será desconsiderada pelo sistema. Para prosseguir clicar em 

Avançar. 

 

 



 

 

Ajuda ao Usuário 

MÓDULO RECEPÇÃO 

 

 

 
Para maiores informações acesse o site: www.tcmnet.com.br 

 

23) A tela de instruções só será apresentada para procedimentos que exigem instruções. As instruções 

são cadastradas no momento do cadastro do procedimento de determinado exame. Quando o exame 

não apresentar instruções, essa tela será desconsiderada pelo sistema. Para prosseguir clicar em 

Avançar. 
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24) Na tela de observações é onde serão inseridas informações importantes sobre medicamentos, 

dados clínicos, recepção e coleta. Basta descrever as informações importantes e clicar em Avançar. 

 

Observação: As informações dos medicamentos e dados clínicos aparecem no mapa de trabalho. E as informações 

de recepção e coleta aparecem no comprovante de coleta. 
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25) A tela de caixa somente será exibida para atendimentos realizados no plano particular. Basta 

conferir os valores, as formas de pagamento, detalhes, adicionar informações se necessário e clicar em 

Incluir e depois em Avançar. 
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26) Na tela comprovante é onde o atendimento será finalizado e será gerado o comprovante de colta. 

Seguir as instruções abaixo e clicar em Concluir. 

 

1) Etiqueta: Clicar para imprimir etiqueta. 

2) Comprovante: Clicar para imprimir comprovante de coleta. 

3) Selecionar Impressora: Marcar para selecionar uma impressora antes de imprimir. 

4) Visualizar Impressão: Marcar para visualizar a impressão antes de imprimir. 

5) Cópias Comprovante de Coleta: Informar o número de cópias de impressão do comprovante de coleta. 


