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Prezado Cliente! 

Você está recebendo as orientações para utilizar um sistema confiável, seguro e eficiente 

para a realizar a gestão da saúde e segurança dos trabalhadores da sua empresa de acordo 

com a legislação trabalhista e previdenciária vigente e em conformidade com o eSocial. 

De acordo com o pacote de serviços contratados pela sua empresa você terá acesso aos 

diversos serviços oferecidos pela Realiza. 

A seguir disponibilizamos instruções para acessar o sistema web. 

Em caso de dúvidas estaremos à disposição para auxiliá-lo. Envie sua dúvida para o email 

suporte@realizaconsultoria.com.br. 
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1 – Login e Senha 

Entrar no site da Realiza https://www.gruporealizaweb.com.br/, clicar em serviços -  agende aqui seus 
exames e inserir o login e senha disponibilizados pelo nosso suporte.  

 

 

 

  

https://www.gruporealizaweb.com.br/
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2 – Agendamento 

Após entrar no programa, na Página Inicial localize a Agenda Diária em uma destas opções: 

 

Escolha o dia desejado na agenda: 

 

Verifique os médicos disponíveis no dia desejado e escolha um clicando sobre o mesmo: 

 

  

Digite Agenda 
para localizar 

a Agenda 
Diária 

Ou, se estiver na 
dashboard, clique 
em Agenda Diária 
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Ao fazer a escolha, observe que o 
sistema disponibilizará os horários 
para agendamento do médico 
escolhido. 

 

O próximo passo é escolher e clicar no 
horário disponível e preencher o 
Cadastro da Consulta Médica. 

 

 

 

 

 

 

Preencha seus dados de contato. 
São importantes caso haja 
necessidade de desmarcar ou 
transferir o horário por motivo de 
força maior. 

Escolha a empresa. 

Para Exame Demissional, antes 
deve inserir da data de demissão 
do empregado no cadastro (ver 
item 7 – Empregados Demitidos). 
Nesta tela, no campo Filtros, 
escolha Demitidos. 

Para Exame Periódico, apenas 
selecione o empregado (as 
informações já estão no sistema). 

Para Exame Admissional digite o nome completo do Empregado, clique em Cadastro Completo do 
Empregado e preencha as demais informações obrigatórias. 

Se necessário, você poderá usar o campo 
observação para transmitir alguma 
informação importante sobre o 
atendimento do empregado. 

Observe os dados da consulta e grave. 
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Nos Dados do Atestado você ainda 
poderá mudar o tipo de atestado, se 
necessário:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO!  

Antes de agendar o ASO Demissional é indispensável inserir a data de 
demissão do empregado na tela de cadastro conforme abaixo. 

Sem este procedimento o sistema não exclui os exames que não são 
necessários na demissão! 

Ver procedimento no item 7 – Empregados Demitidos. 

 

 

 

Para fazer alterações no agendamento, clique na imagem indicada abaixo, ao lado do nome do empregado, 
para abrir o menu e escolha a alternativa apropriada a sua necessidade: 

 Clique em Remarcar para 
alterar a data e/ou horário 
agendados. 

 Clique em Alterar Status 
para cancelar o agendamento. 

 Clique em Editar para 
inserir uma observação. 
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3 – Impressão da Requisição de ASO/Exame 

Para imprimir a requisição de exames você deve clicar em opções (sinalizado por três pontinhos ao lado do 
nome do Empregado que possui o agendamento finalizado), escolher a opção “Requisição de ASO/Exame”. 
Após clique em “Imprimir” e “Requisição 1 por folha”.  

 

A empresa deve observar as orientações descritas na requisição de exames ao realizar o 
agendamento dos exames e orientar o empregado. 

 

 

A inclusão da data e hora é opcional. Se inserir será impresso no final da requisição. 

Nas opções você também pode editar o agendamento e remarcar o exame se necessário. 
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4 – Confirmando o comparecimento 

Para verificar o comparecimento de um colaborador basta digitar o nome no campo “Busca” na página da 
agenda diária, e clicar em “Buscar em qualquer data, médico ou unidade de atendimento”. 

 

 

 

 

5 – Conclusão do ASO 

Em até dois dias úteis após a realização dos exames, exceto quando há exame toxicológico no ASO, 
como ácidos, por exemplo, o ASO estará liberado via web e você já poderá acessá-lo através do sistema.  

Localize o empregado na agenda digitando o nome do empregado e marcando a opção indicada abaixo: 
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Clique no nome do empregado: 

 

 

 

 

Clique na aba Atestados: 
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Marque o ASO desejado e clique em imprimir escolhendo a opção ASO 1 POR FOLHA: 

 

 

 

O ASO só estará concluído quando constar a assinatura do médico e do empregado no 
ASO.  

 

 

Retirada do ASO e Exames Complementares 

O ASO é emitido em duas vias, sendo uma da empresa e outra do empregado. 

 A via da empresa será encaminhada ou retirada conforme acordado entre a Realiza e a Empresa. 
 A via do empregado será entregue ao mesmo. 

 

Os exames complementares deverão ser retirados pelo empregado devido a 
obrigatoriedade de sigilo médico quanto ao resultado dos mesmos. 

 

Quando os pacientes concluem o atendimento recebem a informação de quando seus exames estarão 
disponíveis para retirada na Av. Alberto Bins, 658/402, no horário das 7h30min às 17h de segunda à sexta-
feira. 

 

Para comprovação da realização de exames semestrais sem realização do ASO, como o Exame 
Audiométrico realizado 6 meses após admissão, por exemplo, o sistema emite o relatório abaixo. 
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Para gerar o relatório siga a instrução abaixo: 

Acesse Relatórios > Parte Médica > Exames Complementares > Por Laboratório / Profissionais. 

 Escolha a Empresa 

 Escolha o Período 

 Escolha o Laboratório (Audiometria – Realiza, por exemplo, para os exames audiométricos) 

 

Clique no filtro para selecionar o status realizado. 

 

Selecione a empresa. Serão selecionados os primeiros 20 registros. Se desejar selecionar mais registros 
clique na barra escura conforme indicado. 

 

Clique em imprimir para gerar o relatório no formato pdf. 
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6 – Edição de dados cadastrais do empregado 

Acesse https://web.rsdata.com.br/SEC/#/login com o mesmo login e senha do RSData que você utiliza. 

 

Selecione a empresa. 

 

Selecione o empregado para editar as informações do cadastro. 

 

Nesta tela também é possível incluir novos empregados. 

Fique atento aos campos obrigatórios! 

 

 

 

 

  

https://web.rsdata.com.br/SEC/#/login
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7 – ASO / Exame Complementar – Vencimento  

Periodicamente o sistema envia um email intitulado Convocação de Funcionário para Exame Médico, 
contendo os vencidos há 30 dias e os que vencerão nos próximos 30 dias.  

Mas, fique atento! Se houver empregado com ASO ou exames vencidos há mais de 30 dias você pode 
visualizar na tela inicial do sistema, clicando na imagem abaixo:  

 

Lembre-se! É responsabilidade do empregador agendar e encaminhar os empregados para realização dos 
exames antes do vencimento. 

8 – Empregados Demitidos 

Sempre que ocorrer a demissão de um Empregado sem a realização de ASO Demissional, com a utilização 
de ASO válido deverá ser inserida a data de demissão no cadastro do Empregado no sistema.  

* Empresas com grau de risco 01 e 02: validade do ASO é de 135 dias 

* Empresas com grau de risco 03 e 04: validade do ASO é de 90 dias 

Salientando que recomendamos que sempre seja feito o ASO Demissional. 

Incluir a data de demissão no cadastro conforme figura abaixo: 
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9 – Inclusão de afastamento temporário e benefício 

Acesse o cadastro de Empregados > Afastamento Temporário 
Localize a empresa e o empregado 
Clique em inserir 
Preencha os itens obrigatórios sinalizados com a seta vermelha conforme abaixo 

 

Observações:  
1. Horas / Dias abonados – se não tiver esta informação, estimar a quantidade de dias de 
afastamento. Este campo pode ser editado a qualquer momento, se necessário. 
2. Nexo Causal (sim / não) – Quando o motivo for relacionado a acidente ou doença do trabalho 
alterar para “sim”. 
Após gravar o sistema oferece a opção de incluir o benefício, ação que pode ser realizada mais tarde, se 
necessário. 
Na inclusão do benefício preencha as informações obrigatórias destacadas abaixo: 

 

O campo benefício deve ser preenchido com o número do benefício. 
O preenchimento das demais informações é opcional, assim como a aba de perícias e anexos. 
Quando a inclusão do benefício for realizada mais tarde, acesse o afastamento temporário do empregado 
e clique para inserir benefício. 
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10 – Controle de laudos e programas 

Periodicamente o sistema envia email com o vencimento dos laudos e programas. 

Você também pode acessar os programas e laudos elaborados para sua empresa conforme instrução na 
figura abaixo. Na barra à esquerda escolha o laudo ou programa, depois clique na imagem correspondente 
ao arquivo pdf para fazer download do programa 

 

 

11 – Remoção de Cerúmen 

Quando a Fonoaudióloga, ao inspecionar o conduto auditivo do colaborador, identificar excesso de cera que 
esteja causando a diminuição da audição em teste na audiometria, o empregado será encaminhado ao 
Otorrinolaringologista que avaliará a necessidade de retirada de cerúmen.  

A cera no ouvido, que está obstruindo totalmente o conduto, onde não haja visualização da membrana 
timpânica, além da diminuição da audição, pode causar dor, zumbido, coceira, mau cheiro, dores de cabeça 
e até mesmo tosse e fica inapropriado o uso de Equipamento de Proteção Auditiva Tipo Plug. 

Após a remoção de cerúmem o exame audiométrico será repetido sem custo. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezado Cliente,  

Este Manual é revisado sistematicamente buscando promover melhorias e divulgar 

facilidades. Se você encontrou alguma dificuldade ou algo que não funciona 

perfeitamente, envie esta informação para contato@realizaconsultoria.com.br. 

Você também pode sugerir a inclusão de outras informações. 

Obrigada! 
 

mailto:contato@realizaconsultoria.com.br

