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O Relatório de Atendimento Diário tem como objetivo listar os atendimentos realizados na empresa por meio
da data dos atendimentos, unidades, médicos e entre outros filtros de busca para facilitar a localização das
informações desejadas.

Para gerar o Relatório de Atendimento Diário, acesse:

Menu > Relatórios > Operacionais > Atendimento Diário

Visualização da tela:

Descrição dos campos

 Período em que foi realizado o atendimento.Data atendimento:

 Selecione uma unidade para gerar um relatório mais específico, ou selecione a opção "Todos" paraUnidade:
gerar com as informações de toda a empresa.

 Filtre o relatório por um Médico específico.Médico:
Observações:

É necessário que o médico seja um Usuário e tenha acesso à Empresa.1. 
Mesmo com o Usuário Inativo o nome ainda será visualizado no filtro, porém, se o cadastro de Pessoa2. 

estiver Inativo não será possível visualizá-lo.
 Se a opção "Seleciona Médico utilizando lupa" estiver habilitada nos Parâmetros da Empresa Principal, este3.

campo será apresentado com o ícone  - "Buscar". Para mais informações: Ícone Parâmetros Empresa Principal
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 Clicando no ícone 4.  - "Buscar", será exibida a seguinte tela: 

 O botão "Novo médico" será apresentado apenas quando o usuário possuir o seguinte acesso:Observação:
"Permite incluir médicos pela pesquisa no Conselho Federal de Medicina (CFM)".

Classificação
 Apresenta o número da Ficha e o Total de atendimentos do dia.Data/Nr. Ficha:

 Apresenta somente as informações relacionadas aos atendimentos dos funcionários.Listagem (Excel):
 Ao selecionar a opção de "Listagem (Excel)", os campos do relatório ficarão disponíveis paraObservação:

seleção no quadro "Campos disponíveis" com as opções: Código Empresa, Nome da Empresa, Código da
Unidade, Nome da Unidade, Código do Setor, Nome do Setor, Código do Cargo, Nome do Cargo, Data Ficha,
Código do Funcionário, Nome do Funcionário, RG, CPF, Tipo Ficha, Médico, Usuário Criador, Empresa do
Usuário Criador, Observação, Matrícula, PIS e Responsável ASO.

 Habilitando este parâmetro será incluída no relatório uma coluna com a identificaçãoExibir Usuário Criador:
do usuário que cadastrou o atendimento.

 Irá gerar o relatório de todas as empresas da base.Todas as Empresas:
 Esse item será exibido apenas para o usuário Administrador.Observação:

 Habilite este parâmetro caso deseje gerar o relatório para um Grupo/SubGrupoFiltro Grupo/Subgrupo:
específico.

 Esse campo será exibido apenas na Empresa Principal.Observação:

 Selecione os tipos de ficha que deseja visualizar no relatório.Tipos de Ficha:

 Caso queira enviar o relatório por e-mail, insira neste campo os endereços desejados.E-mail para envio:

Ao finalizar a configuração, realize a impressão do relatório:
 - Clique em "Imprimir" para visualizar o relatório em tela.
 - Clique em "Gerar Pedido de Processamento" para gerar relatório em Excel.

Visualização do Relatório dos Atendimentos Diário em tela:

Observações:
 Caso esteja logado na Empresa Principal, será exibido o parâmetro "Todas as empresas", permitindo1.

visualizar o relatório com os dados de todas as empresas.
 Nos relatórios que contemplam "Todas as Empresas", os atendimentos realizados pelas empresas Inativas2.

também serão visualizados.



 O Usuário Criador somente será visualizado no relatório em Excel se o parâmetro estiver selecionado na3.
tela.

 A coluna "Empresa do Usuário Criador" contemplará também os atendimentos que foram realizados via4.  

SOCNET.
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O Relatório de Convocação de Exames apresenta os exames dos funcionários, vencidos e a vencer, dentro do
período determinado.

Para Gerar o "Relatório de Convocação de Exames" basta acessar:

Menu > Relatórios > Operacionais > Convocação de Exames

Visualização da tela:

 

 Não será possível acessar esta tela caso a empresa seja inativada.Observação:

Descrição dos campos

 Utilizando esses filtros pode-se gerar o relatório somente de Unidade/Setor/CargoUnidade/Setor/Turno:
específicos.

 Indicando o mês e o ano será gerado relatório com o período dos exames.Período:

 Exame: Selecionando "Todos" será gerado relatório com todos os exames ou podemos definir um exame
específico para o relatório.

 Selecionando esta opção poderá ser adicionado mais de um exame noSelecionar mais de um exame:
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relatório. 

 Convocar Clínico  (Convocar os exames complementares a partir do Clínico): Convoca os exames
complementares de acordo com a data de vencimento do exame clínico.

 É a forma de apresentação dos campos do relatório.Classificação:

ista os exames nunca realizados dos tipos exames admissional/periódico.Nunca Realizados: L

ista os exames nunca realizados do tipo exame periódico.Nunca realizados (Periódicos): L
 É possível somente a seleção de umas das opções acima citada.Observação:

Seleção: Define até qual data o SOC deverá considerar para convocar os exames do funcionário, de acordo
com a Seleção pré-definida, estão disponíveis os itens abaixo:

 convoca somente os exames período selecionado;- Exames do Período:
 convoca somente os exames vencidos no período selecionado;- Exames não realizados no período:

 - Exames não realizados no período + exames em atraso (meses anteriores): convoca os exames
vencidos no período e os exames vencidos nos meses anteriores até o período selecionado;
- Exames não realizados no período + exames em atraso (meses anteriores) + Data de Admissão no

 mês do período: convoca os exames vencidos no período e os exames vencidos nos meses anteriores de
acordo dos funcionários com data de admissão no período selecionado;

 - Exames do Período + exames em atraso (meses anteriores): convoca os exames período e os exames
vencidos nos meses anteriores até o período selecionado;

 - Exames (por data de aniversário) + no período + atrasados: convoca os exames a vencer no período de
aniversário + os exames atrasados;

 - Exames não realizados no período (por data de aniversário): convoca os exames não realizados no
período do aniversário;

 - Data de Vencimento do Periódico da Empresa: convoca os exames dos funcionários ativos independente
dos exames estarem em dia ou não de acordo com a data de vencimento do produto/serviço selecionado.

Para o campo "Exames em atraso (meses anteriores)" caso o período contemple o ano anteriorObservação: 
que o funcionário deveria realizar o exame e não fez, o cálculo somará duas vezes o mesmo exame para
o funcionário, por ser tratar de um exame do ano anterior que não foi realizado, segundo a periodicidade.

 Convoca todos os exames semExames Pendentes (Convoca Exames Pendentes sem data de resultado):
datas de resultados;

Convocar Pendentes pelo PCMSO (Convoca Exames Pendentes de acordo com a situação atual do
 Convoca somente os exames pendentes com base no PCMSO atual.PCMSO):

 Grava aCongela a Convocação (Grava a convocação para ser usado na tela de "Gestão Convocação"):
seleção na tela de Gestão de Convocação.

 Habilitando este parâmetro, será possível realizar o Controle de SLA de Atendimento. Observação:

ndereço(s) de e-mail(s) para envio do relatório.E-mail para envio: Insira e
 

- Quando selecionada a classificação "Unidade/Setor/Cargo/Funcionário (em excel)", será exibida uma nova
aba na tela com a adição de novos campos para seleção:





 

Aba Selecione os campos para impressão e ordene-os utilizando as setas

Os campos selecionados serão exibidos como colunas no relatório e trarão suas respectivas
informações. Estão disponíveis nesse combo os seguintes campos:

Nome; Empresa; Setor; Cargo; Exame; Último Pedido; Data Resultado; Periodicidade; Refazer Em; Situação;
Tipo do Último Exame; Código; Empresa; Apelido da Empresa; Unidade; Código Funcionário; Dt.Nascimento;
CPF Funcionário; RG; Matrícula; Cidade Funcionário; Dt.Admissão; Grupo; Sub-Grupo; Data Vencto. Produto;
Endereço da Empresa; Bairro da Empresa; Cidade da Empresa; Estado da Empresa; CEP da Empresa;
Página do Guia; Idade; Nr.Vidas Ativas Empresa; Origem; Atendimento Domiciliar; Código Centro de Custo;
Nome Centro de Custo; Data do Último Agendamento; Tipo Compromisso; Nome Agenda; E-Mail; Endereço da
Unidade; Bairro da Unidade; Cidade da Unidade; Estado da Unidade; CEP da Unidade; CPF da Unidade;
CNPJ da Unidade; Turno; Telefone Celular do Funcionário; Sexo; NIT (PIS/PASEP).

 Selecione um subgrupo para gerar o relatório especificamente.Sub Grupo:

  Ao habilitar esse parâmetro o combo "Empresas" será exibido, disponibilizando todasSelecionar Empresas:
as empresas que o usuário tem acesso, para a geração do relatório de convocação de exames para empresas
específicas.

Gerar cada empresa em uma planilha separada, com múltiplos pedidos de processamento  Realizará a:
Convocação de exames, gerando um pedido de processamento separadamente para cada empresa.

 Quando o parâmetro "Gerar cada empresa em uma planilha separada , múltiplos pedidos deObservação:
processamento" for selecionado, será exibido uma mensagem caso o número de Empresas selecionadas seja
maior que 10. 

Mensagem exemplo:

Quando for solicitado um novo Pedido de Processamento para as mesmas Empresas, será exibida uma
mensagem informando que as empresas já possuem um Pedido em Andamento. Sendo necessário aguardar
até a data indicada na mensagem exibida no primeiro Pedido de Processamento.

Observação: Ao clicar no ícone "Salvar Parâmetros da Seleção do Relatório" toda a configuração feita será 
salva, para que caso haja necessidade de gerar um novo relatório não precise parametrizar os campos
novamente.

Ao finalizar a parametrização, selecione a forma de emissão do documento, de acordo com a "Classificação"
escolhida, podendo ser:

 - Excel,    - PDF e   - Impressão em Tela.

Observações:

Quando o número de funcionários for inferior a 100, o relatório será gerado normalmente em tela, quando1. 
superior a 100 funcionários, a convocação será gerada obrigatoriamente em PDF.

 Os riscos caracterizados por altura e espaço confinado precisam ter exames vinculados através2. 
da funcionalidade Risco-Exame, para que sejam contemplados nos ASOs das Fichas Clínicas criadas através
da Gestão de Convocação.

 Somente serão listados no relatório os funcionários com a situação  e .3. Ativo Pendente



É possível criar Agendamentos para a Convocação de Exames através do Menu Relatórios4. 
Agendados/Ícone Incluir/Convocação de Exames. Para isso é necessário que o usuário tenha acesso aos
programas.

 O sistema sempre irá convocar o exame com base na menor periodicidade, ou seja, independente da5.
aplicação ou que o Exame esteja vinculado a tela de Risco-Exame, a menor periodicidade é a que prevalece.

 Caso o usuário selecione mais de 10 empresas no combo "Empresas", o relatório da Convocação de6.
Exames será gerado no dia seguinte.

 O campo "Repetir (Meses)", localizado no resultado de Exame, pode influenciar na Convocação dos7.
Exames.

Ao gerar o realtório, será exibido o seguinte aviso:8. 

Esse aviso será exibido quando:
- O parâmetro "Congela a Convocação (Grava a convocação para ser usado na tela de "Gestão Convocação")"
estiver habilitado;
- A empresa estiver configurada para utilizar o Controle;
- A empresa possuir ao menos um SLA cadastrado.
Para mais informações: Configurações Iniciais
                                  Gerenciamento dos Atendimentos
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O Relatório ASO tem como o objetivo listar todos os ASOs que estão com o parecer cadastrado.

Para emitir um Relatório de ASO, acesse:

Menu > Relatórios > Operacionais > ASO

Descrição dos campos

Clicando na frase, é possível mudar o layout de busca doAlterar tipo de filtro do Funcionário: 
funcionário. Será exibido conforme imagem a baixo:

Insira nos campos o código do funcionário, o qual será gerado o relatório, ou, para gerar deFuncionários: 
mais de um funcionário, insira um intervalo de números.

5 ao 10, serão gerados os ASOs dos funcionários do código 5 até o código 10.Exemplo: 

Visualização da tela para seleção do funcionário ao clicar no ícone - "Pesquisar":

10. Relatório de ASO



Utilize os campos para filtrar a busca do relatório.Consolidação Unidade/Unidade/Setor/Turno: 

 Defina um período para filtrar as fichas, pela data da ficha ou pelaData da Ficha/Data de Criação da Ficha:
data de criação.

Gera os documentos em branco.Aso Branco: 

Caso tenha acesso e esteja logado na empresa principal será possível gerarTodas as Empresas: 
este relatório para todas as empresas.

Para enviar o relatório por email preencha este campo com o(s) endereço(s) desejado(s).  E-mail para envio: 

 

Ao finalizar as configurações necessárias, realize a impressão:

   - Imprimir

   - Imprimir 2 ASOs por página 

 - Imprimir 4 ASOs por página

 - Gerar pedido de processamento 

 

Visualização da impressão em tela:



IMPORTANTE:
- Os campos para assinatura do Médico e/ou do Funcionário, apenas serão exibidos na impressão do
documento, caso este prontuário esteja selecionado nos campos "Exibir assinatura do Médico nos
prontuários" e "Exibir assinatura do Funcionário nos prontuários", localizados na tela de "Parâmetros da Ficha
Clínica".
- Mediante a liberação das assinaturas para o Médico e/ou Funcionário, na tela de "Parâmetros da Ficha
Clinica", será liberada também a assinatura digital e/ou biométrica, respectivamente, para este prontuário,
caso a empresa utilize essas ferramentas.
 

 Para mais informações: Ícone Parâmetros de Ficha Clínica (Empresa Principal)

Observações Importantes sobre as impressões:

1-O relatório de ASO pode inativar o funcionário que esteja na seguinte condição:

a. O colaborador contenha um ASO demissional com o parecer preenchido como apto.
 A empresa do colaborador esteja configurada com o parâmetro b. "Inativa funcionário na emissão do

ASO demissional".  Lembrando que esta função está disponível no ícone de "Parâmetros Gerais".
 c. O ASO do colaborador esteja sendo impresso pela primeira vez no relatório de ASO.

Caso o funcionário cadastrado esteja dentro de todas estas condições, o mesmo será inativado
automaticamente.

As informações exibidas no cabeçalho das impressões de ASO, respeitam as seguintes regras:

 Caso a empresa cliente, tenha em seu cadastro o campo "Cabeçalho" preenchido, esta será a informação2-
exibida.

 Caso a empresa cliente não tenha o campo "Cabeçalho" preenchido, porém no cadastro da unidade os3-
campos Razão Social e CNPJ estejam preenchidos, será exibida a informação cadastrada no campo "Razão
Social" da Unidade. Caso o campo Razão Social da unidade não esteja preenchido, será exibido o "Nome da
Unidade".

 Caso o CNPJ/CPF/CEI/CAEPF da Unidade não esteja preenchido, serão exibidas as informações da4-
empresa cliente.



- Caso o Parâmetro "Restringe emissão do ASO na ausência de informações de Médico Coordenador" esteja5
habilitado, e exista algum ASO sem um Médico Coordenador configurado, este mesmo ASO não será exibido
no Relatório de ASO. Parâmetro localizado na tela "Parâmetros Gerais", para mais informações referentes a

 esta tela, acesse o manual .Ícones Parâmetros Gerais

 Ao Gerar Pedido de Processamento e clicar no código do pedido, serão exibidos detalhes dos dados6-
selecionados.

 As impressões de 2 e 4 ASO's por página estarão disponíveis apenas quando utilizado o navegador Internet7-
Explorer. Para os demais navegadores (Mozilla Firefox, Google Chrome, entre outros), se torna tecnicamente
inviável a aplicação dessa funcionalidade.
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No Relatório de Aplicação de Riscos, será exibida a "Origem" (Unidade, Setor ou Cargo) onde cada Risco está
aplicado. É possível também visualizar no relatório o nome do funcionário e a hierarquia da aplicação.

Para gerá-lo, acesse:

Menu > Relatórios > Operacionais > Relatório de Aplicação de Riscos

Visualização da tela:

Descrição dos campos

Caso deseje visualizar a aplicação específica de uma hierarquia,  selecione-a nestesUnidade/Setor/Cargo: 
combos, ou selecione a opção "Todos" para exibição de todas as aplicações de riscos da empresa.

Caso deseje gerar o relatório para aplicação de um risco específico, selecione-o neste combo, casoRisco: 
contrário, selecione a opção "Todos" para que as informações de todos os riscos sejam exibidas.

Habilite caso queira visualizar o nome dos funcionários com aplicaçãoVisualiza Nome do Funcionário: 
de riscos.
Observações:

Só serão exibidos os funcionários com aplicações diretamente em "FU".1. 
Para que sejam exibidos os nomes dos funcionários com aplicação em hierarquias (UN/SE/CA) habilite a2. 

"Visualiza Nome do Funcionário" + "Visualizar Hierarquia da Aplicação".

Habilite caso deseje visualizar o nome dos funcionários InativosVisualizar Nome dos Funcionários Inativos: 
que estão expostos aos riscos aplicados, no relatório.

 Esta opção ficará disponível quando habilitado o parâmetro "Visualiza Nome do Funcionário".Observação:

Selecione este parâmetro para visualizar a hierarquia da aplicação dosVisualizar a Hierarquia da Aplicação: 
riscos.

29. Relatório de Aplicação de Riscos



Caso deseje receber este relatório por e-mail, insira neste campo o endereço a ser enviado,E-mail para envio: 
ou utilize os ícones situados ao lado para:

 Usuário-  selecionar o e-mail do usuário logado.

Selecionar- localizar e-mails cadastrados no sistema.  

Limpa- apagar todos os e-mails inseridos no campo. 

Observações:
Quando um risco estiver aplicado diretamente no funcionário, para visualizá-lo é necessário que o1. 

check "Visualiza Nome do Funcionário" seja selecionado;
 Para visualizar a hierarquia da aplicação, é preciso selecionar o campo "Visualiza a Hierarquia da2.

Aplicação".
 O relatório também exibirá o "Código RH" da Unidade, do Setor e do Cargo, além da Matrícula RH do3.

Funcionário.
4. O campo "Característica" tem como principal objetivo de informar se a característica registrada no Grupo de
Exposição do Risco está "Ativa" ou "Inativa". Os dados deste campo serão exibidos apenas quando o
parâmetro " estiver habilitado.Visualizar a Hierarquia da Aplicação" 

Ao finalizar a configuração, clique em   - "Gerar Pedido de Processamento" para gerar o relatório em Excel.

Visualização do relatório:

Caso a empresa utilize GHE, a tela se apresentará da seguinte maneira:

Neste caso, o relatório poderá ser gerado para um GHE específico ou para todos.



Selecionando um GHE específico, automaticamente a unidade a qual este está aplicado será selecionada no
combo "Unidade".

 A parametrização dos outros campos continuará a mesma exibida na descrição anterior.Observação:

Visualização do relatório:

Observações:
Quando selecionado um GHE específico, as informações exibidas no relatório serão relacionadas apenas a1. 

ele.
Quando o GHE for aplicado diretamente aos funcionários, ao gerar o relatório, os parâmetros "Visualiza2. 

Nome do Funcionário" e "Visualiza Hierarquia da Aplicação" devem ser habilitados, caso o contrário o relatório
não será gerado.

 O tempo de execução do Pedido de Processamento deste relatório pode variar de acordo com a quantidade3.
de dados da empresa, ou seja, se a empresa possuir um número elevado de registros de unidades, setores,
cargos, funcionários e hierarquias a geração do relatório poderá ser afetada. 
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No Relatório de Aplicação de Exames será exibida a hierarquia onde cada exame está aplicado.

Para gerar o "Relatório de Aplicação de Exames" basta acessar:

Menu > Relatórios > Operacionais > Relatório de Aplicação de Exames

Visualização da tela:

Descrição dos campos

 Caso deseje visualizar a aplicação específica de uma hierarquia, selecione-a nestesUnidade/Setor/Cargo:
combos, ou selecione "Todos" para exibição de todas as Aplicações de Exames da empresa.

 Caso deseje gerar o relatório para um exame específico selecione-o neste combo, caso contrário,Exames:
selecione a opção "Todos" para que as informações de todos os exames sejam exibidas.

Habilite caso deseje visualizar o nome dos funcionários que possuemVisualiza Nome do Funcionário: 
aplicação de exames, no relatório.
Observações: 

 Somente com este parâmetro habilitado será exibido as colunas relacionadas ao Funcionário1.
Só serão exibidos os funcionários com aplicações diretamente em "FU".2. 
Para exibir o nome dos funcionários com aplicação em hierarquias (UN/SE/CA) habilite a "Visualiza Nome3. 

do Funcionário" + "Visualizar Hierarquia da Aplicação".

Habilite caso deseje visualizar o nome dos funcionários InativosVisualizar Nome dos Funcionários Inativos: 
que possuem os Exames aplicados, no relatório.

 Esta opção ficará disponível quando habilitado o parâmetro "Visualiza Nome do Funcionário".Observação:

 Habilite esta opção para visualizar por completo as hierarquias queVisualizar a Hierarquia da Aplicação:
possuem exames aplicados. Quando desabilitado, o relatório exibirá apenas a hierarquia onde a aplicação foi

30. Relatório de Aplicação de Exames



realizada e deixando os demais campos em branco.
 Se a aplicação foi realizada em Unidade e o parâmetro estiver desabilitado, o relatório exibiráExemplo:

apenas os dados da Unidade, e as colunas de Setor e Cargo estarão em branco.

Visualizar Relatório de Exames: Habilitando este campo será disponibilizado a aba "Relatório de Exames",
onde a mesma irá listar todos os exames cadastrados na Empresa em que seu usuário esteja logado.

Visualizar Hierarquia(s) sem Aplicação: Ao habilitar essa opção, serão listadas no relatório as hierarquias
que não possuem nenhum exame aplicado.

 Caso deseje receber este relatório por e-mail, insira neste campo o endereço a ser enviado,E-mail para envio:
ou utilize os ícones situados ao lado para:

   selecionar o e-mail do usuário logado;Usuário-
    localizar e-mails cadastrados no sistema; eSelecionar-

   apagar todos os e-mails inseridos no campo.Limpa-

   - Clique em "Gerar Pedido de Processamento" para gerar relatório em Excel.

Visualização o relatório:

Colunas do relatório:
 Código, Código RH, Nome;- Unidade/Setor/Cargo:

 Código, Matrícula RH, Nome;- Funcionário:
 Código, Origem, Nome, Periodicidade, Periodicidade após Adm, Tipo Exame;- Exame:

 Código, Nome.- Risco:
 

Observações:
As informações visualizadas nas colunas Periodicidade, Periodicidade Após Admissão e Tipo de Exames,1. 

são exibidas de acordo com a origem da aplicação dos exames.
 Caso a empresa utilize GHE, serão acrescentadas as colunas "Origem" e "GHE" que informarão se a origem2.

da aplicação do Exame no GHE, veio do vínculo do Exame ou do vínculo do Risco na tela do GHE. Para isso,
é necessário que os parâmetros "Visualiza a Hierarquia da Aplicação" e "Visualizar Hierarquia(s) sem
Aplicação"estejam desabilitados.

 Os valores do relatório referentes ao GHE, são exibidos independente do mesmo estar ativo ou inativo, ou3.
seja, todos os registros de GHE's cadastrados serão exibidos no relatório.
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