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1. Navegadores 
Para utilizar o sistema, recomenda-se utilizar os seguintes navegadores: Chrome          

ou o Firefox. Devido o sistema receber atualizações periódicas, recomenda-se também           
manter o navegador atualizado. 
 
2. Cadastro no sistema 

Para ter acesso ao sistema, entre em contato com a GESAT através do email              
gesatradiacao@saude.sc.gov.br e solicite o seu cadastro no sistema. Apenas um usuário           
por serviço será responsável pela inserção de dados no sistema, como dose e             
manutenção de dados cadastrais de trabalhadores e equipamentos. Para alterar esse           
usuário, entre em contato com a GESAT. 
 
3. Login do sistema 

Na tela inicial do sistema, clique no botão correspondente ao tipo de acesso ao              
sistema que você tem permissão para utilizar. A Imagem 1 apresenta a tela de login do                
sistema. A opção Validar certificado de alimentação de doses dos trabalhadores presente            
na tela de login ─ ao lado esquerdo do formulário, consiste de um link para abrir um                 
campo de entrada de texto para validação de certificados gerados pelo sistema. 

 
Imagem 1. Apresentação da tela de login do sistema. 

https://support.google.com/chrome/answer/95346
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new


3.1 Opções de login 
Os botões de login de usuário indicam o perfil e um conjunto de recursos e               

permissões associadas ao usuário correspondente. É necessário clicar no perfil que lhe            
foi atribuído para poder logar no sistema. 
 

● O Login Serviço é para todas as instituições de saúde e serviços de radiologia que               
devem acessar o sistema. Nele é possível inserir as exposições de trabalhadores,            
por exemplo. 

● O Login Profissional é para todos os trabalhadores de um serviço de saúde             
exposto a radiação ionizante. Atualmente essa funcionalidade ainda não está          
disponível no sistema. 

● O Login CEREST é específico para a Vigilância Sanitária e tem objetivo de controle              
administrativo. 

● O Login Empresa é específico para empresas prestadoras de serviço ou empresas            
de manutenção e vendas de equipamentos que também podem cadastrar doses de            
trabalhadores que estão expostos a radiação ionizante. 

 
3.2 Recuperação de senha 

Não é possível recuperar a senha de acesso e sim gerar uma nova senha. Se você                
esqueceu a sua senha de acesso ao sistema, entre em contato com a GESAT e solicite                
uma nova senha informando o seu nome completo e o CPF. 
 
3.3 Atualizar a senha 

Após efetuar o login no sistema, é possível modificar a sua senha para uma de sua                
preferência. Para mudar a senha, acesse o painel no topo do site no canto direito e passe                 
o mouse sobre o seu nome, em seguida, no menu que se abrirá, clique no item Ver perfil.                  
No formulário contido na página, digite a sua senha atual e a nova senha e por fim clique                  
no botão Salvar. A Imagem 2 apresenta o formulário de atualização da senha. 
 

 
Imagem 2. Campos para alteração da senha. 

 
É importante destacar que a senha é pessoal, intransferível, é de responsabilidade            

do usuário mantê-la em segurança. O sistema registra em log todo acesso realizado por              
data e horário de todos os usuários. Se encontrar problemas para logar no sistema, entre               
em contato com a GESAT informando o ocorrido. 
 



4. Página inicial do sistema 
A página inicial exibida após o login, será configurada de acordo com o perfil do               

usuário logado. Após efetuar o login no sistema você será redirecionado para uma página              
interna. Ela apresentará à esquerda (na barra lateral), uma lista de opções disponíveis             
para acesso no sistema. A coluna à direita da barra lateral consiste da área de conteúdo                
principal onde estará os dados e ações disponíveis para a funcionalidade que está sendo              
acessada. A Imagem 3 apresenta um exemplo da página incial do sistema exibida após o               
login do usuário com perfil Serviço. 

 
Imagem 3. Apresentação da tela inicial do sistema após o login. 

 
Para o perfil Serviço, após o login, será exibido os detalhes de uma das instituições               

associadas ao usuário, caso haja mais de uma instituição em que o usuário é              
responsável. Se o usuário for responsável por mais de uma instituição no sistema, poderá              
usar a opção Alternar instituição exibida no topo no site, posicionada ao lado do nome do                
usuário, para visualizar ou editar outra instituição. A página inicial será também a página              
da instituição e será mostrado os dados como razão social, cnpj, nome fantasia, endereço              
(cidade, cep e etc.), telefone e email para contato. Além dos serviços associados que              
serãos listados em uma tabela abaixo dos dados de cadastro, como mostra a Imagem 3. 
 
4.1 Atualizar dados da instituição 

Para alterar os dados da instituição, utilize o botão Alterar dados posicionado no             
canto superior à direita na página de cadastro da instituição (ver Imagem 3). Ao clicar               
neste botão, o usuário será redirecionado para a página de cadastro da instituição onde              
poderá editar as informações tais como endereço, nome fantasia e etc. É possível             
também editar os seguintes dados de cada serviço: os dados dos responsáveis pelo             
serviço, os trabalhadores e os equipamentos associados ao serviço. A coluna de opções             
na tabela de serviços, possui quatro possíveis ações, são elas: 1: Editar os responsáveis              



pelo serviço, 2: Editar trabalhadores / equipamentos, 3: Visualizar doses por trabalhador /             
dosímetro e 4: Desativar o serviço. Uma vez que o serviço for desativado, não será               
possível recuperar os dados, por isso é necessário ter muita atenção. O sistema irá              
solicitar uma confirmação para executar esta operação de desativação do serviço. 
 
4.2 Cadastrar Serviço 

O botão Cadastrar serviço ─ exibido em azul abaixo da tabela de serviços, poderá              
ser utilizada para adicionar um novo tipo de serviço atendido pela instituição. Ao clicar              
neste botão, o usuário será redirecionado a uma página para configuração do tipo do              
serviço a partir da especialidade. As Imagens 4 e 5 apresentam as página de criação e                
configuração de um novo serviço. 
 

 
Imagem 4. Apresentação da tela de seleção de serviço no cadastro de um novo serviço. 

 

 
Imagem 5. Apresentação da tela de cadastro de dados do novo serviço. 



 
Após realizar o cadastro de um novo serviço ele será listado na página da              

instituição, na tabela que lista os serviços. A partir desse passo será possível cadastrar os               
trabalhadores e equipamentos além de ter acesso ao cadastro de doses dos            
trabalhadores. 
 
5. Cadastro de trabalhadores, equipamentos e exames 

Todos os cadastros de pessoa no sistema exigem e validam o número de CPF,              
como forma de garantir a integridade dos dados. É necessário sempre digitar o número do               
cpf corretamente além do nome completo e o número de conselho da pessoa. Se a               
pessoa já estiver cadastrada, o sistema atualizará os dados cadastrais dessa pessoa. 
 
5.1 Gerenciar trabalhadores 

Para cadastrar trabalhadores (pessoas) em um serviço, clique no ícone de           
Tomada na tabela que lista os serviços da instituição, na linha correspondente ao serviço              
desejado. O usuário será redirecionado para uma página de cadastro de trabalhadores,            
equipamentos e exames. A Imagem 6 apresenta uma tela com listagem de trabalhadores             
de um determinado serviço. 

 
Imagem 6. Apresentação da página de listagem dos trabalhadores de um serviço. 

 
A tabela exibida na Imagem 6 apresenta os trabalhadores do serviço onde é             

possível adicionar, excluir os vínculos de trabalhadores cadastrados, além de editar os            
dados de cada trabalhador. Cada trabalhador poderá estar vinculado a vários serviços            
sendo que o nome, cpf, profissão, número do conselho e data de nascimento é unificado               
em um único cadastro de pessoa, enquanto que os detalhes do vínculo como a função, o                
cargo e a carga horária será específico de cada serviço.  
 
 



 
5.1.1 Cadastrar trabalhador 

Para adicionar um trabalhador ao serviço, clique no botão Adicionar trabalhador           
posicionado abaixo e à esquerda no painel que lista os trabalhadores do serviço. Ao clicar               
neste botão, uma janela será aberta dentro da mesma página contendo o formulário para              
realizar o cadastro. Este mesmo formulário será utilizado para editar os dados de um              
trabalhador já vinculado ao serviço. A Imagem 7 apresenta o formulário de cadastro de              
trabalhador e a Imagem 8 apresenta a edição de dados de um trabalhador já vinculado ao                
serviço. 
 

 
Imagem 7. Formulário de cadastro de trabalhador a ser vinculado a um serviço. 

 



 
Imagem 8. Formulário de edição do cadastro de um trabalhador já vinculado ao serviço. 

 
É importante destacar que cada trabalhador deve estar vinculado uma única vez ao             

mesmo serviço. O vínculo é definido pelo CPF do trabalhador e um identificador interno              
do serviço e isso indica que não é possível cadastrar o mesmo trabalhador duas vezes no                
mesmo serviço. Não há limites para o cadastro de trabalhadores em um serviço. É              
importante destacar também que, para salvar o cadastro ou alteração de uma pessoa é              
necessário clicar no botão Salvar posicionado no rodapé e à direita do formulário. 
 
5.1.1 Editar dados de um trabalhador 

Para editar o registro de uma pessoa, pesquise na lista de trabalhadores a pessoa              
desejada e clique no ícone Lápis na linha correspondente ao trabalhador. Ao fazer isso o               
sistema abrirá o cadastro da pessoa habilitando para atualização. 
 
5.1.2 O cadastro de dosímetros 

O cadastro de dosímetros é feito durante o cadastro do trabalhador e cada             
trabalhador poderá ter no máximo cinco dosímetros associados. É possível ainda           
desativar e excluir dosímetros. Ao excluir um dosímetro todas as doses associadas ao             
trabalhador-dosímetro serão excluídas e não poderão ser recuperadas. O sistema exigirá           
uma confirmação para executar esta ação de remoção de dosímetro. 
 
5.1.3 Remover trabalhador 

Caso seja necessário remover o trabalhador do vínculo com o serviço (como em             
caso de demissão, aposentadoria e etc), clique sobre o ícone Lixeira na linha             
correspondente ao trabalhador. O sistema exigirá uma confirmação para executar esta           



ação pois não poderá ser desfeita. No entanto, o sistema não excluirá o trabalhador, irá               
apenas remover o vínculo dele com o serviço, os dosímetros e as doses associadas aos               
dosímetros deste trabalhador não serão excluídas. A Imagem 9 apresenta a confirmação            
solicitada pelo sistema para a ação de remoção de um trabalhador de um determinado              
serviço. 
 

 
Imagem 9. Solicitação de confirmação de remoção de vínculo de trabalhador com o serviço. 

 
 
5.2 Gerenciar equipamentos 

O cadastro de equipamentos está associado ao tipo de serviço e não há limites              
para o cadastro de equipamentos. Os equipamentos cadastrados serão listados em um            
painel abaixo da lista de trabalhadores. É possível cadastrar novos equipamentos, editar e             
excluir os que já estejam cadastrados. A Imagem 10 apresenta uma lista de             
equipamentos cadastrados em um determinado serviço. 

 
Imagem 11. Listagem de equipamentos do serviço. 

 
5.2.1 Cadastrar equipamento 

Para adicionar um equipamento ao serviço, clique no botão Adicionar equipamento           
abaixo e à esquerda da listagem de equipamentos. O sistema abrirá uma janela com um               
formulário para entrada dos dados do equipamento. É necessário preencher todos os            
campos do formulário para poder registrar o equipamento. A Imagem 12 apresenta o             
formulário de cadastro de equipamentos do serviço. 
 



 
Imagem 12. Formulário de cadastro de equipamentos. 

 
5.2.3 Editar equipamento 

Para editar os dados de um equipamento, acesse a listagem de equipamentos e             
clique no ícone Lápis na linha correspondente ao equipamento que desejado. A janela             
contendo o formulário de cadastro será exibida com os campos preenchidos contendo os             
dados do equipamento. Edite as informações que deseja atualizar e clique no botão             
Salvar. 
 
5.2.3 Remover equipamento 

Para remover um equipamento, acesse a listagem de equipamentos e clique no            
ícone Lixeira ao lado do equipamento que deseja ser removido. O sistema exigirá             
confirmação para executar esta ação de deletar equipamento, pois a ação não poderá ser              
desfeita. Se um equipamento for deletado erroneamente, terá que ser feito um novo             
cadastro repetindo os dados do equipamento que foi excluído. 
 
5.3 Gerenciar exames 

O cadastro de exames realizados segue o mesmo padrão do cadastro de            
trabalhadores e equipamentos. Abaixo e à esquerda da listagem de exames, clique no             
botão Adicionar exame para realizar um novo cadastro. Caso deseje alterar, clique no             
ícone Lápis na linha correspondente ao item que deseja editar e o sistema abrirá o               
cadastro para atualização. Se desejar excluir, clique no ícone Lixeira. A Imagem 13             
apresenta o formulário de cadastro de exame. 



 
Imagem 13. Formulário de cadastro de exame. 

 
 
6. Visualizar serviço cadastrado 

O cadastro de serviço pode ser dividido em três partes, que são elas: 
1. Dados dos responsáveis pelo serviço, 
2. Cadastro de trabalhadores, equipamentos e exames, 
3. Relatório de doses dos trabalhadores do serviço. 

 
6.1  Dados dos responsáveis pelo serviço 

Os dados dos responsáveis já foi apresentado na Imagem 5. Os dados dos             
responsáveis devem ser fornecido durante o cadastro de um novo serviço da instituição             
no sistema ou na atualização dos mesmos. A Imagem 14 apresenta a tela de atualização               
de dados dos responsáveis pelo serviço. 
 

 
Imagem 14. Atualização de dados dos responsáveis pelo serviço. 

 



6.2 Cadastro de trabalhadores, equipamentos e exames 
O cadastro de trabalhadores, equipamentos e exames foi descrito na seção 4.2 até             

a seção 5.3 e portanto não será detalhada novamente nesta seção. É importante destacar              
que tanto os perfis de usuário serviço e empresa podem realizar cadastro de             
trabalhadores, equipamentos. No caso de exames, somente usuários com perfil serviço           
tem acesso. 
 
6.3 Relatório de doses dos trabalhadores do serviço 

O relatório de doses é uma funcionalidade do sistema que visa fornecer uma             
visualização detalhada das doses de trabalhadores cadastradas no período de um ano,            
sendo o período válido contado a partir do mês corrente ao mês seguinte do ano anterior.                
O relatório de doses é disponibilizado por serviço, ou seja, as doses serão exibidas por               
serviço, trabalhador e dosímetro. Para visualizar o relatório de doses, é necessário            
acessar a página da instituição e clicar no ícone Olho na linha correspondente ao serviço               
desejado ─ na lista de serviços da instituição, apresentado na Imagem 3. A Imagem 15 a                
seguir apresenta o relatório de doses de um trabalhador de um serviço. 
 

 
Imagem 15. Apresentação do relatório de doses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Autoinspeção 
 

A autoinspeção no sistema pode ser feito pelo usuário responsável pela instituição            
sempre que for necessário realizar uma autoinspeção nos equipamentos do serviço. Para            
realizar a autoinspeção é necessário acessar a página de cadastro e preencher um             
formulário com a data de quando será realizado a autoinspeção, selecionar o município             
(para usuários responsáveis por mais de uma instituição), o serviço, a sala, o             
equipamento que será inspecionado e o roteiro a ser aplicado. O roteiro será listado para               
seleção conforme o tipo de serviço e a especialidade. 

O sistema permite visualizar as autoinspeções realizadas por município, instituição          
e disponibiliza a possibilidade de cancelar uma autoinspeção que não esteja finalizada.            
Os estados possíveis de uma autoinspeção são: em aberto, cancelada, realizada e            
finalizada. Após responder todos os indicadores a autoinspeção passará para o estado            
realizada, podendo ainda ser editada porém, estará apta ser finalizada. Enquanto a            
autoinspeção não for finalizada a VISA não terá acesso a autoinspeção. O usuário deverá              
finalizar a autoinspeção manualmente clicando no botão finalizar exibido no rodapé da            
página de resposta de autoinspeção (Ver Imagem 20). Após finalizar uma autoinspeção, o             
usuário perderá o controle da mesma que passará a ser gerenciada pela VISA, podendo              
somente visualizá-la. A Imagem 16 a seguir, apresenta a página que lista as             
autoinspeções. 
 

 
Imagem 16. Apresentação das autoinspeções realizadas 

 
 
7.1 Cadastro de autoinspeção 

O cadastro de autoinspeção pode ser feito através do menu lateral, clicando no             
item Autoinspeções seguido do ícone lupa. A Imagem 17 apresenta o link de acesso ao               
cadastro de autoinspeção. Ao clicar no link, o sistema abrirá a página contendo o              
formulário com as informações necessárias para cadastrar uma nova autoinspeção. A           
Imagem 18 apresenta em detalhes o formulário de cadastro de autoinspeção. 
 



 
Imagem 17. Apresentação do link de acesso ao cadastro de autoinspeção. 

 
 
 

 
Imagem 18. Apresentação do formulário de cadastro de autoinspeção. 

 
Na página de cadastro, após clicar em salvar, o sistema abrirá uma janela             

contendo uma tabela de elementos coloridos contendo os parâmetros da autoinspeção           
que será composta pelos indicadores e as respectivas respostas do roteiro que foi             
selecionado. O usuário deverá marcar uma única resposta para cada indicador. Ao clicar             
em uma resposta, o sistema salvará automaticamente e o usuário poderá fechar a janela              
e continuar a responder posteriormente. A Imagem 19 apresenta a página de resposta de              
autoinspeção. 
 



 
Imagem 19. Apresentação da tabela de respostas da autoinspeção. 

 
É importante destacar que enquanto todos os indicadores não forem respondidos,           

a autoinspeção estará em aberto e poderá ser cancelada pelo próprio usuário a qualquer              
momento. Uma vez que ela for cancelada, não será possível reativá-la. O usuário poderá              
anexar arquivos e escrever um comentário. É possível ainda, informar o nome da pessoa              
que realizou a autoinspeção. O sistema limita a 40 arquivos dos tipos png, jpeg, doc, xls e                 
pdf nos anexos da autoinspeção e o comentário não pode ultrapassar 1000 caracteres. A              
Imagem 20 apresenta o botão que deve ser clicado para que a autoinspeção seja              
finalizada e exibe os campos de escrita do comentário, o anexo de arquivos e o campo                
para informar o nome da pessoa que realizou a autoinspeção. 
 

 
Imagem 20. Apresentação do botão para finalizar uma autoinspeção. 

 


