
Local de execução 
HCPA 
 
Resultados esperados 
Incluir participante em projeto de pesquisa. 
 
Executor 
Assistentes administrativos do CPC, Pesquisadores vinculado aos projetos de 
pesquisa. 
 
Material 
Computador 
 
Atividades 

1) Realizar LOGIN no sistema AGHUse; 
 

2) Na tela inicial do sistema AGHUse clicar em MENU, selecionar PROJETO DE 
PESQUISA e clicar em PROJETO DE PESQUISA E FICHA CLÍNICA, conforme 
imagem abaixo; 
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3) O sistema o direcionará para o AGHWEB, selecionar a UNIDADE 

EXECUTORA – 101 – AMBULATÓRIOS e clicar em SELECIONA, conforme 
tela abaixo: 
 

 
 

 
4) Na tela Cadastramento de Projetos de Pesquisa, pressionar a tecla F7 ou no 

ícone  (entrar com seleção); os campos ficarão em formato de CONSULTA, 
digitar o número do projeto de pesquisa, no campo NÚMERO, e pressionar a 

tecla F8 ou no ícone  (consultar); 
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5) Na tela Cadastramento de Projetos de Pesquisa, será exibido os registros 
com os dados dos projetos, clicar na aba Pacientes; 
 

 
 
 

6) Na tela Pacientes, clicar em uma das linhas da tabela, clicar no ícone  
(incluir), e na linha em branco informar o número do prontuário do participante 

ou clicar no ícone  (pesquisa fonética) – 2; 
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7) Na tela Pesquisar Pacientes por Fonema, digitar o Nome do Paciente no 

campo NOME - 1, clicar no botão Pesquisa Fonética – 2, verificar os dados 
NOME, DATA NASCIMENTO e NOME MÃE, selecionar registro – 3, clicar em 
OK – 4; 

 
 

 

8) Na tela Pacientes, clicar no ícone  (salvar);  
 

 
 
Referências 
Sistema AGHUse 

Elaborado por: Rafael L. Zimmer  
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